ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Bibliotek Publiczna
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 LESZNO

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

"Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25”
nr sprawy: AG-262/1/2022

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy, bez negocjacji
PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Leszno, 04 lipca 2022 roku
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Rozdział 1 – Nazwa oraz adres Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Bibliotek Publiczna
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 LESZNO
NIP: 697-10-26-057
REGON: 000630497
Tel. 65 537 32 19
e-mail: administracja@mbpleszno.pl
adres strony internetowej: www.bip.mbpleszno.cgx.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez
to rozumieć Platformę zakupową.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
dostępne
będą
na
stronie
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876
Zamawiający – Miasto Leszno zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25” zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Postępowanie, którego
dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem AG-262/1/2022. Wykonawcy powinni
we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, zapisy niniejszej SWZ oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ww. ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
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Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nie użytkowanego
i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, skanera
oraz wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Grochowiaka w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25, zgodnie z Załącznikiem nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7
do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć (6) Części przedmiotu zamówienia:
Część 1 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Część 2 – Dostawa skanera
Część 3 – Dostawa mebli tapicerowanych
Część 4 – Dostawa stołów i stołków
Część 5 – Dostawa mebli gamingowych
Część 6 – Dostawa krzeseł
UWAGA!
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie Części przedmiotu
zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w:
Załączniku nr 2.1., 2.2., 2.3.,2.4, 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. do SWZ –
dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia
Załaczniku nr 3 do SWZ – dotyczy Części 2 przedmiotu zamówienia
Załączniku nr 4 do SWZ – dotyczy Części 3 przedmiotu zamówienia
Załączniku nr 5 do SWZ – dotyczy Części 4 przedmiotu zamówienia
Załaczniku nr 6 do SWZ – dotyczy Części 5 przedmiotu zamówienia
Załączniku nr 7 do SWZ – dotyczy Części 6 przedmiotu zamówienia
4. Obrazy zawarte w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia mają charakter wyłącznie
poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia o
parametrach wskazanych w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, przy czym ich
wygląd nie musi być tożsamy z poglądowymi obrazami.
5. Wzór umowy dla Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.
6. Wzór umowy dla Części 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik nr 13 do
SWZ.
7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport, rozładunek sprzętu/wyposażenia
do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy pl. Jana Metziga 25, 64-100 Leszno.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż dostarczonych urządzeń/wyposażenia.
9. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt
o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy w dokumentacji zamówienia (Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia) wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub
urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie
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techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią
warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim
wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i
występujących w dokumentacji zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co
oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i wyposażenia o cechach nie gorszych
niż opisane w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, tj. spełniających wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w szczegółowych
opisach przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który decyduje się stosować urządzenia
i wyposażenie równoważne opisywane w dokumentacji zamówienia, obowiązany jest
wykazać, że oferowane przez niego urządzenia/wyposażenie spełnia wymagania określone
w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, wykazując tym
samym, że proponowane przez niego rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia
wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązeń równoważnych niespełniających
wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ, oferta Wykonawcy nie będzie
podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp, tj. z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.
b) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
11. Opis równoważności dla systemów operacyjnych znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
12. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie przepisy dot. prawa
dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące
o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać
sprzęt/wyposażenie przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każdy sprzęt/wyposażenie
musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak certyfikat bezpieczeństwa CE
(deklaracje zgodności CE), instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z normami
wyspecyfikowanymi w Załączniku nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do SWZ.
13. Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA, jeżeli
umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za
pomocą takiego certyfikatu (dotyczy oprogramowania).
14. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności
dostarczanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania
polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych
u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum
telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera.
W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie
podpisany (dotyczy oprogramowania).
15. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz
towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania
pełnej funkcjonalności wskazanej w szczegółowym opise przedmiotu zamówienia).
16. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji jakości na dostarczony
sprzęt/wyposażenie i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
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17. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości: dla sprzętu/wyposażenia
wymienionego odpowiednio w Załączniku nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SWZ. Zadeklarowany termin,
na jaki zostanie udzielona gwarancja jakości, określony zostanie przez Wykonawcę w złożonej
ofercie Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn.
nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla
przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
18. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy
stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 12 i 13 do SWZ.
19. Zamawiający wymaga, aby meble o których mowa w niniejszej Specyfikacji posiadały
aktualne normy techniczne dla mebli biurowych i innych – zgodne z polskimi normami
i przepisami prawa.
20. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
21. Oferowany sprzęt/wyposażenie nie może być wyprodukowane wcześniej niż w 2021 roku.
22. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych.
23. Dostarczony przedmiot zamówienia (sprzęt komputerowy) przeznaczony do zasilania z sieci
energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających
pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek
zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
24. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu, rozładunku i montażu przedmiotu
dostawy ponosi Wykonawca.
25. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych urządzeń (wymienionych w Załączniku nr
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. do SWZ) z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia, Zamawiajacy żąda od Wykonawców złożenia wraz z Ofertą certyfikatów
wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane
przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
26. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu
oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie
z rozporządzeniem Parametru Europejskiego i Rady (WE) nr 765-2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającymrozporządzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 2018 z 13.08.2008, str. 30).
27. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy
stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 12 i 13 do SWZ.
28. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony prowadzonego
postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876
29. UWAGA: Zaoferowanie sprzętu/wyposażenia sprzecznego z powyższymi wymaganiami
skutkować będzie odrzuceniem oferty!
30. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy posiadał
ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
31. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV:
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Oznaczenie Części
Część 1

Kod CPV
30213100-6
30200000-1
30213300-8

Urządzenia komputerowe

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy
informatyczne
Urządzenie drukujące i graficzne

42962000-7
30233000-1

Część 2
Część 3
Część 4
Część 5

Część 6

Nazwa
Komputery przenośne

48820000-2
32413100-2
31682530-4
38520000-6
39516100-3
39121200-8
39113500-2
39111100-4
39113100-8
39121100-7
39112000-0
39153000-9

Komputer biurkowy

Urządzenia do
i odczytu danych
Serwery

przechowywania

Routery sieciowe
Awaryjne urządzenia energetyczne
Skanery
Meble tapicerowane
Stoły
Stołki
Siedziska obrotowe
Fotele
Biurka
Krzesła
Meble konferencyjne

Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
- Część 1
umowy.
- Część 2
umowy.
- Część 3
umowy.
- Część 4
umowy.
- Część 5
umowy.
- Część 6
umowy.

przedmiotu zamówienia – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpsiania
przedmiotu zamówienia – do 45 dni kalendarzowych od dnia podpsiania
przedmiotu zamówienia – do 60 dni kalendarzowych od dnia podpsiania
przedmiotu zamówienia – do 60 dni kalendarzowych od dnia podpsiania
przedmiotu zamówienia – do 45 dni kalendarzowych od dnia podpsiania
przedmiotu zamówienia – do 45 dni kalendarzowych od dnia podpsiania
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2. Szczegółowe warunki dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia oraz warunki
płatności zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik
nr 12 i 13 do SWZ.

Rozdział 5 – Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz w ogłoszeniu
o zamówieniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum
jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) – dotyczy Części 1
przedmiotu zamówienia.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dostawę rozumie jedną
wykonaną dostawę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. 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.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy
(oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 14
do SWZ).
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POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
8. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa
w ustępie powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1)

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, według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 9 do SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 1),
winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
winno określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
4) 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.
5) Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6) UWAGA!
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
9. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

Rozdział 6 – Podstawy wykluczenia
(o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp)
1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46– 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze
zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których
mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1) powyżej;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę,
w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp,
tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
5) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego
lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 niniejszej ustawy.;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 niniejszej ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 niniejszej ustawy.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
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c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził
wewnętrzne
regulacje
dotyczące
odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust.
6, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
wyklucza Wykonawcę.

Rozdział 7 – Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w niniejszym Rozdziale SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1
powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie podstaw wykluczenia, o których
mowa w art.108 ust.1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp oraz art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze
wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 10 do SWZ.
5. Uwaga!
Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
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złożenia, potwierdzających potwierdzających spełnianie warunków udziału
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:

w

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4)
SWZ:
Zamawiający wymaga wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od
upływu terminu składania ofert, 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, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 11 do SWZ);
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
Zamawiający wymaga odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
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.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta
z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych
pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa
w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 8 do SWZ), danych umożliwiających
dostęp do tych dokumentów.
7.

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, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

8.

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.

9.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
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je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
12. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz
usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
14. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
a) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym, jeżeli Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów.
b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
c) zapis z lit. b) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
d) zapis ust. 14 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
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15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 11 powyżej, pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów.
16. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust.
6 pkt 2) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 16 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.
108 ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione
w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 16 pkt. 1) lit. a)
Rozdziału 7 SWZ.
17.

Dokumenty podmiotów trzecich:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 6 pkt 2)
SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu
udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i
bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 8 do
SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
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2. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 16 Rozdziału 7 SWZ stosuje się odpowiednio.
18.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1)

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie

lub
2)

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

19.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w
ust. 18, aktualne na dzień ich złożenia.

20.

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

21.

Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji
lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

22.

Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w niniejszym Rozdziale SWZ
przekazuje się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876 poprzez „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.

23.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu sporządzania podmiotowych środków
dowodowych, znajdują się w Rozdziale 9 SWZ.
Rozdział 8 – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1.

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom,
określonym przez Zamawiającego w SWZ, będzie wymagał złożenia wraz z ofertą
następujących przedmiotowych środków dowodowych dla poszczególnych Części
przedmiotu zamówienia:
Dotyczy Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia:
1)

dokumentów potwierdzających wymagane parametry w oferowanych
urządzeniach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne
producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub
inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które
umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez
Zamawiającego oraz dokonania oceny zgodności złożonej oferty.
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Dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia:

2) Certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów normy TCO Desktop 8.0

(Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder/ — lub
równoważny - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.) – w zakresie
sprzętu wymienionego w Załączniku nr 2.1 i 2.2. do SWZ.
3) Certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów normy EPEAT na poziomie

min GOLD dla Polski (Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący
oferowanego
modelu
komputera
w
internetowym
katalogu
http://www.epeat.net — lub równoważny - wymaga się wydruku ze strony
internetowej).- w zakresie sprzętu wymienionego w Załączniku nr 2.1. i 2.2.
do SWZ.
4) Certyfikat ISO 14001, IS07779 i IS09296 dla producenta sprzętu – lub

równoważny – w zakresie sprzętu wymienionego w Załączniku nr 2.3. do
SWZ
5) Certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów normy EPEAT 2018 na

poziomie min SILVER dla Polski- w zakresie sprzętu wymienionego w
Załączniku nr 2.3. do SWZ.
(Wymagany certyfikat na dzień składania oferty lub wpis dotyczący
oferowanego
modelu
komputera
w
internetowym
katalogu
http://www.epeat.net — lub równoważny - wymaga się wydruku ze strony
internetowej.)
6) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – lub równoważny- Załącznik

nr – w zakresie sprzętu wymienionego w Załączniku nr 2.4. do SWZ.
7) Certyfikat EPEAT GOLD lub równoważny. (Wymagany certyfikat na dzień

składania oferty lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera
w internetowym katalogu http://www.epeat.net — lub równoważny wymaga się wydruku ze strony internetowej)- w zakresie sprzętu
wymienionego w Załączniku nr 2.4. do SWZ.
8) Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski. – lub równoważny-

w zakresie sprzętu wymienionego w Załączniku nr 2.5., 2.6. i 2.7. do SWZ.
(Wymagany
wpis
dotyczący
oferowanej
stacji
dostępowej
w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk
ze strony internetowej)
9) Certyfikat TCO — wymagany wpis dla modelu na stronie TCO
https://tcocertified.com – lub równoważny- w zakresie sprzętu
wymienionego w Załączniku nr 2.5, 2.6. i 2.7. do SWZ.
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10) dla określenia wydajności procesora dla serwera, Zamawiający powołuje
się na testy ze stron wskazanych odpowiednio w Załącznikach nr 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 29 i 30 do SWZ. W przypadku gdy zaproponowany
zostanie przez Wykonawcę serwer z procesorem, którego wyniki testów
wydajności nie zostały ujęte ww. Załącznikach do SWZ (wyniki testów
procesorów), Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka
dowodowego w formie dokumentu zawierającego wyniki testów
udowadniających w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany
procesor spełnia minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące
punktów określonych odpowiednio w Załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 do SWZ.
11) dla określenia wydajności karty graficznej, Zamawiający powołuje się na
testy ze stron wskazanych odpowiednio w Załącznikach nr 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27 do SWZ. W przypadku gdy zaproponowany zostanie przez
Wykonawcę karta graficzna, której wyniki testów wydajności nie zostały
ujęte ww. Załącznikach do SWZ (wyniki testów kart graficznych),
Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego
w formie dokumentu zawierającego wyniki testów udowadniających w
sposób niebudzący wątpliwości, że oferowana karta graficzna spełnia
minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące punktów określonych
odpowiednio w Załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 do SWZ.
Wykonawca powinien na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanych
urządzeń w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć
fragment potwierdzających parametry podane w Formularzu oferowanego sprzętu.
2.

Jeżeli w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiajacy żąda od Wykonawców
złożenia certyfikatów wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność lub
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, Zamawiający akceptuje
również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

3.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4.

Zamawiający może żadać od Wykonawców
przedmiotowych środków dowodowych.

5.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli
potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania.

6.

Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych
środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

wyjaśnień

dotyczących

treści

Rozdział 9 – Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów oraz oświadczeń
1.

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp oraz niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
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w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
konkursie.
2.

Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2247),
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, 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, podwykonawca, zwane
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten
dokument.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
może dokonać również notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
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umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby –
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
może dokonać również notariusz.
7. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku.
8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów
w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Strona 20 z 46

Rozdział 10 – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje dotyczące
wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej.
1.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Pani Małgorzata Bukowiecka- adres e-mail: administracja@mbpleszno.pl
Pan Rafał Sołtysiak – adres e-mail: administracja@mbpleszno.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
administracja@mbpleszno.pl. Zaleca się jednak, aby komunikacja z Wykonawcami
odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, modyfikacje treści SWZ, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez
Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z§ 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.
U. z 2020r. poz. 2452), zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i
odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
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c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia
2021r.,ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer
przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie
dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji
sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznaje się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na
platformazakupowa.pl.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za
sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. Zalecenia Zamawiającego:
1) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być
zgodne z Załącznikiem nr 2 do “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”, zwanego dalej „Rozporządzeniem
KRI”.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.docx .xls .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
4) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w „Rozporządzeniu KRI”
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
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5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie
wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
6) W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
-ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację
podpisu,
Zamawiający
zaleca,
w
miarę
możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
-pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie
XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik
z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
-Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.
7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów przy
weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania
plików oferty.
9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu
czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert.
10) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ,
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876 za pomocą formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”.
13. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci
to czas na udzielenie wyjaśnień.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14
powyżej, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do
zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
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16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 14 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła
zapytania, za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SWZ.
ZMIANA TREŚCI SWZ
20.

21.

22.
23.

24.

25.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny na ich przygotowanie.
Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub
zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia
Zamawiającego.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub
innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Rozdział 11 – Wymagania dotyczące wadium

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
a) Dla Części 1 przedmiotu zamówienia – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100)
b) Dla Części 2 przedmiotu zamówienia – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
c) Dla Części 3 przedmiotu zamówienia – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku: PKO BANK POLSKI nr: 77 1020 3088 0000 8102 0137 8512
z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
„Znak sprawy: AG-262/1/2022
" Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
przy pl. Jana Metziga 25”
Część …. przedmiotu zamówienia

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z
ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela
do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:
5.1) 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;
5.2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
5.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
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7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie
był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.
98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) -4)
Rozdziału 10 SWZ (w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) – 4) ustawy Pzp)
i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. 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.
12. 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.
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13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12 powyżej, 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.
14. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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.
15. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 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 odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Rozdział 12 – Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10 sierpnia 2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, określonym w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga
złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, jeżeli
Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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Rozdział 13 – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta składana jest, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który
następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za
pośrednictwem platformazakupowa.pl
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/
upoważnione.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia 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”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików
podpisu w formacie XAdES.
7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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.
Na Platformie w Formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu
składania ofert wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty określono w instrukcji
zamieszczonej
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
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z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio
przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia,
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji
wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SWZ.
12. Wzór Formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
13. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
14. Na Ofertę składają się:
a) wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
b) wypełniony i podpisany Formularz oferowanego sprzętu/wyposażenia Szczegółowy
opis
techniczny
przedmiotu
zamówienia,
sporządzony
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych
zawartych w Załączniku nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do SWZ umożliwiających identyfikację
oferowanego sprzętu oraz braku powyższych danych w innych załączonych do oferty
dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp tj. jej treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia.
Wymagana forma:
Formularz ofertowy oraz Formularz oferowanego sprzętu składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
15. WRAZ Z OFERTĄ POWINNY BYĆ ZŁOŻONE:
a) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 8 SWZ.

Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
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b) Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 8 i 10 do SWZ).
Wymagana forma:
Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.)
c)

dokument Pełnomocnictwa, w sytuacji:
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć
do oferty dokument Pełnomocnictwa.
- wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców. Wykonawcy
wówczas są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
Pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć
do oferty.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.

d) Wadium
Wymagana forma:
Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas
badania ofert.
16. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział 14 – Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628876 na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 12 lipca 2022 r., do godz. 10:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia.
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3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników, należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym
pliku osobno.
6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, wycofania oferty znajduje
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, odrzuci ofertę złożoną po
terminie składania ofert.

Rozdział 15 – Termin otwarcia ofert
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia 12 lipca
2022 r. o godz.: 10:30.
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego
postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
Rozdział 16 – Sposób obliczenia ceny

1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia,
wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowień zawartych
we wzorze umowy, informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego.
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2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ),
jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,
wartością dostaw i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia
3. Podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) ceny jednostkowe netto dla
poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia będą obowiązywać przez cały okres
trwania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
5. Cena oferty dla poszczególnej Części przedmiotu zamówienia powinna być wyliczona
w następujący sposób:
a) Wykonawca określi ceny jednostkowe netto w szczegółowej kalkulacji cenowej
w Formularzu oferty,
b) Wykonawca obliczy wartość netto poszczególnych pozycji przez przemnożenie ceny
jednostkowej netto przez ilość jednostek,
c) Wykonawca obliczy wartość brutto poszczególnych pozycji przez dodanie wysokości
podatku VAT do wartości netto dla poszczególnych pozycji,
d) Wykonawca zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji,
e) Suma wartości brutto stanowi cenę oferty dla poszczególnej Częsci przedmiotu
zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona. W szczególności Zamawiający poprawi:


omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki
miary w treści złożonego przez Wykonawcę Formularza ofertowego,
dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych
załączonych do SWZ;



oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach
matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych
w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek
Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto.

7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością nie
większą niż dwa miejsca po przecinku.
10. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich.
11. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym także koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, koszty transportu, rozładunku i montażu, koszty niezbędnych licencji,
podatek VAT oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ, umową, jak
i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili składania oferty.
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12. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie
będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
13. Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej, przedmiot zamówienia jest
objęty stawką VAT 23%. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT,
Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na
indywidualną interpretację organu podatkowego. W przeciwnym wypadku podanie innej
stawki podatku VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca
popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 223 ust. 2 punkt 3 ustawy Pzp.
14. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 17 – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert.
1. Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria
oceny ofert:

1) Dla Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia:
a) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc) – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez
Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalną liczbę punktów
otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:

Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.

b) Okres gwarancji (Pg) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w Formularzu
oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) okres gwarancji jakości dla dostarczonego sprzętu
w zakresie Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji Wykonawca winien
podać w miesiącach. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z
najdłuższym okresem gwarancji (40 pkt). Okres gwarancji jakości liczony będzie od daty
sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
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Punkty będą przydzielone wg tabeli poniżej:
Lp.

Zadeklarowana przez Wykonawcę
długość okresu gwarancji jakości dla
oferowanego sprzętu

Przyznana ilość punktów w
kryterium (PG)

1.

12 miesiecy

0 pkt

2.

24 miesiące

20 pkt

3.

36 miesięcy

40 pkt

Zamawiający zastrzega, że:
1) Nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji jakości innego niż 12, 24 lub
36 miesięcy;
2) W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci
ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
3) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający
dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji sprowadzi okres gwarancji
do 36 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu.
4) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
deklarowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował
gwarancję na okres 12 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu.
5) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik
nr 1 do SWZ) więcej niż jednego deklarowanego okresu gwarancji, Zamawiający
uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres najkrótszy spośród
oznaczonych przez Wykonawcę terminów gwarancji i oceni ofertę
z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
6) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie
wiążący na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Dla Części 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia:
a) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc) – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez
Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalną liczbę punktów
otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:

Strona 34 z 46

Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.

b) Okres gwarancji (Pg) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w Formularzu
oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) okres gwarancji jakości dla dostarczonego wyposażenia
w zakresie Części 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji Wykonawca
winien podać w miesiącach. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta
z najdłuższym okresem gwarancji (40 pkt). Okres gwarancji jakości liczony będzie od
daty sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
Punkty będą przydzielone wg tabeli poniżej:

Lp.

Zadeklarowana przez Wykonawcę
długość okresu gwarancji jakości dla
oferowanego wyposażenia

Przyznana ilość punktów w
kryterium (PG)

1.

24 miesiące

0 pkt

2.

36 miesięcy

20 pkt

3.

48 miesięcy

40 pkt

Zamawiający zastrzega, że:
1) Nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji jakości innego niż 24, 36 lub
48 miesięcy;
2)

W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, Zamawiający
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci
ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

3)

W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy,
Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji sprowadzi
okres gwarancji do 48 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu.

4)

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
deklarowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował
gwarancję na okres 24 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu.

5)

W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1 do SWZ) więcej niż jednego deklarowanego okresu gwarancji,
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres najkrótszy
Strona 35 z 46

spośród oznaczonych przez Wykonawcę terminów gwarancji i oceni ofertę
z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
6)

Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie
wiążący na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:

P = Pc + PG
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień
publicznych oraz niniejszej SWZ.

3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny
ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa
suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

Rozdział 18 – Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
- zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
- unieważnieniem postępowania.
2. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
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wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1), na
stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji,
„Komunikaty”.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty- podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 5 na stronie
internetowej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji,
„Komunikaty”.
7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przed podpisaniem
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
wniesienie było wymagane), w wysokości i formie określonej w Rozdziale 19 SWZ.
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie stron umowy;
b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem przedmiot zamówienia;
c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych (lider) przy realizacji ww. zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika
oraz zakresu jego pełnomocnictwa;
d) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia;
e) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
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f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec
Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej
gwarancji;
g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
h) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności;
i) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z długu
względem Wykonawców;
j) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu
wszystkich stron (partnerów);
k) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z
tytułu realizacji przedmiotowej Umowy,
l) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez zgody
Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy
zawartej pod warunkiem zawieszającym.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
12. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
13. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego odpowiednio
Załącznik nr 12 i 13 do SWZ.
14. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
15. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.
16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
17. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie
z udziałem Podwykonawców mają zastosowanie przepisy Rozdziału 19 SWZ.

Rozdział 19 – Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani (Załącznik nr 1 do SWZ).
3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca będzie w pełni
odpowiedzialny za działanie lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
Umowy.
7. Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie
zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:


Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy
z Podwykonawcą.



W terminie do 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający
udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi
sprzeciw, lub zastrzeżenia do projektu umowy.



Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego
do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.



W przypadku odmowy Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi
zgłoszone przez Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na
piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie,
lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.
11. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem
o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.
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12. Powyższy tryb działania, o którym mowa w pkt 8 powyżej, będzie miał zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
13. Każdy projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:
a) zakresu prac przewidzianego do wykonania,
b) terminów realizacji,
c) wynagrodzenia i terminów płatności,
d) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
14. W przypadku realizacji przedmiotowego zadania z udziałem Podwykonawców,
Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z
wymienionych poniżej dokumentów:
a) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za
dostawy, które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego
Podwykonawcę, została uregulowana.
b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej
kopii faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku
Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na
jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a
należność pozostała zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
c) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że dostawy, które
są sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy.
Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego
Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od
Wykonawcy.
Rozdział 20 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 21 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym
odpowiednio:
a) dla Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 12 do SWZ.
b) dla Części 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 13 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym
we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 12 i 13 do SWZ.
3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
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4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który
spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem bezpośrednio po wyborze jego oferty.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 456
ustawy Pzp.

Rozdział 22 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1)

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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 zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,

2)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1) powyżej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od
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dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

o

wyborze

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania,
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
11. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia
dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne
przepisy Działu IX ustawy Pzp oraz odpowiednie akty wykonawcze do ustawy Pzp.
13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
14. 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 Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych", za pośrednictwem Prezesa Izby,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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17. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu
Najwyższego.

Rozdział 23 – Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu
Wykonawcy dostaw, zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych.
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
12. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego
przetargowego nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

postępowania

13. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679:
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”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Grochowiaka w Lesznie, reprezentowana przez Dyrektora, ul. Bolesława
Chrobrego 3, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim listownie na
adres ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer
65 537 32 12 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie
sekretariat@mbpleszno.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jarosława
Bartkowiaka, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
sekretariat@mbpleszno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
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art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”;
 aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym realizacją
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 25”, znak sprawy:
AG-262/1/2022, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1)
ustawy Pzp;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
7) 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;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust 13 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania i jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
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ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:


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



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



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Rozdział 24 – Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia

1.

Formularz „OFERTA” (składa każdy Wykonawca wraz z Ofertą),

2.

Formularz oferowanego sprzętu - Szczegółowy opisu techniczny sprzętu
komputerowego – dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia (składa Wykonawca
wraz z ofertą):
2.1. Komputer PC graficzny wraz z monitorem – 1 szt.
2.2. Komputery PC – 1 szt. wraz z dwoma monitorami
2.3. Komputery PC biurowy – 6 szt.
2.4. Komputer typu notebook- 3 szt.
2.5. Komputer typu notebook – 1 szt.
2.6. Komputer typu notebook – 2 szt.
2.7. Komputer typu notebook (laptop audio) – 1 szt.
2.8. Macierz dyskowa – 1 szt.
2.9. Serwer rack – 1 szt.
2.10 Router UTM – 1 szt.
2.11 UPS – 1szt.
2.12 Systemy biurowe – 15 szt.
2.13 Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne – 1 szt.

3.

Formularz oferowanego sprzętu – Szczegółowy opis techniczny skanera – dotyczy
Części 2 przedmiotu zamówienia (składa Wykonawca wraz z ofertą),

4.

Formularz oferowanego wyposażenia – Szczegółowy opis techniczny wyposażenia –
dotyczy Części 3 przedmiotu zamówienia (składa Wykonawca wraz z ofertą),

5.

Formularz oferowanego wyposażenia – Szczegółowy opis techniczny wyposażenia –
dotyczy Części 4 przedmiotu zamówienia (składa Wykonawca wraz z ofertą),

6.

Formularz oferowanego wyposażenia – Szczegółowy opis techniczny wyposażenia –
dotyczy Części 5 przedmiotu zamówienia (składa Wykonawca wraz z ofertą),
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7.

Formularz oferowanego wyposażenia – Szczegółowy opis techniczny wyposażenia –
dotyczy Części 6 przedmiotu zamówienia (składa Wykonawca wraz z ofertą),

8.

formularz „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY” dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa każdy
Wykonawca wraz z Ofertą),

9.

formularz „ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY” (składa
Wykonawca wraz z Ofertą w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów),

10.

formularz „OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY” (składa
Wykonawca wraz z Ofertą w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów),

11.

formularz „WYKAZ DOSTAW” (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),

12.

wzór umowy dla Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia,

13.

wzór umowy dla Części 3, 4, 5 i 6 przedmiotu zamówienia,

14.

formularz „OŚWIADCZENIE” Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (składany na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wraz z Ofertą),

15.

wyniki testów wydajności kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

16.

wyniki testów wydajności procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

17.

wyniki testów kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

18.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

19.

wyniki testów kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

20.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

21.

wyniki testów kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

22.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

23.

wyniki testów kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

24.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

25.

wyniki testów kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

26.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

27.

wyniki testów kart graficznych według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

28.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

29.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

30.

wyniki testów procesorów według stanu na dzień 20.06.2022 r.,

Opracowała Komisja Przetargowa.
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