
 
   

 

Znak sprawy: ZPE.271.1.2023.MM 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI 

z siedzibą ul. Rynek 1 

63-810 Borek Wielkopolski 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. 

„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenie wdrożeń i szkoleń 
w ramach konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina" programu operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020”  
 
 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 

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

 

 

 

 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod 

adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp 
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I. Dane Zamawiającego (nazwa, adres Zamawiającego, nr tel., adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania), a  także adres 

strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i  wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia. 

 

Gmina Borek Wlkp., z siedzibą ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.   

NIP: 696-175-03-66; REGON: 411050675 

tel. 65 57 16 120 fax. 65 57 15 893 

strona internetowa: www.borekwlkp.pl 

 

e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl 

 

  

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

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp  

 

       Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości 

przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej   

ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne 

(określonej w załączniku do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 

dnia 1 stycznia 2021r.) Specyfikacja Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu 

określana będzie skrótem „SWZ”. 

 

2. Do niniejszego postępowania bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. We wszelkich uregulowanych jak i 

nieuregulowanych w niniejszej SWZ sprawach stosuje się przepisy tych aktów. 

 

III. Ochrona danych osobowych. Obowiązek informacyjny Zamawiającego. 

 

1.  Stosownie do 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 osobowych)(Dz. 

Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem 

danych osobowych jest Gmina Borek Wielkopolski reprezentowana przez Burmistrza, e-mail: 

http://www.borekwlkp.pl/
mailto:sekretariat@borekwlkp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp
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sekretariat@borekwlkp.pl; tel. (65) 57 16 120. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl  

2.  Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

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

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

upływu terminu do ich wniesienia.  

4.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a 

także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

5.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy Pzp. 

6.  Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.  Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane  

w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, 

w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.  

9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 

dane osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym  

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

mailto:sekretariat@borekwlkp.pl
mailto:iod@comp-net.pl
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RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy  

o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d  

lub e RODO,  

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

3)       określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a 

to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną 

wobec Zamawiającego.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz wskazaniem zakresu i warunków przewidywanych, 
ewentualnych zamówień podobnych. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
przeprowadzenie wdrożeń i szkoleń w ramach konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina" 
programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” 
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1a do SWZ. OPZ 
zawiera minimalne wymagania. 

2.  Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 
Część I 
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Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu  
„Cyfrowa Gmina” 

 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części I stanowi załącznik nr 1a do 
SWZ. OPZ zawiera minimalne wymagania. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Główny  
30200000-1 - Urządzenia komputerowe  
Dodatkowe 
30213300-8 - Komputer biurkowy 
30213100-6 - Komputery przenośne 
48823000-3 - Serwery plików 
30216110-0 - Skanery komputerowe 
30233132-5 - Napędy dyskowe 
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych 
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami 
30237230-0 – Pamięci 
 
Termin wykonania dla części I : 30 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. 

 
 

Część II 
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 
Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 (2szt.) 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części II stanowi załącznik nr 1a do 
SWZ. OPZ zawiera minimalne wymagania. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
30232110-8 - Drukarki laserowe 
 

Lp. Nazwa 

 
 
ilość 

1. Komputer stacjonarny typu All-In-One wraz z systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem biurowym 

7 szt. 

2. Laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 3 szt. 

3.  Serwer plików NAS QNAP lub równoważny 1 szt. 

4.  Skaner płaski 2 szt. 

5. Dysk SSD do serwera Dell  2 szt. 

6. Pamięć RAM do serwera Dell 2 szt. 

7. Licencja Microsoft SQL Serwer 2019 Standard Edition 1 szt. 

8.  Licencje Microsoft SQL Serwer 2019 – User Cal 30 
szt. 

9. Oprogramowanie - program do zdalnej kontroli pulpitu 1 szt. 

10. Oprogramowanie do backupu  1 szt. 
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Termin wykonania dla części II : 30 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. 
 
Część III 
Zakup, dostawa, wdrożenie i szkolenie oprogramowanie do elektronicznego obiegu 
dokumentów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla części III stanowi załącznik nr 1a do 
SWZ. OPZ zawiera minimalne wymagania. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 
 
Termin wykonania dla części III : 60 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. 
 

3. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć ofertę na  

wszystkie 3 (trzy) części zamówienia łącznie lub na poszczególne części zamówienia 

oddzielenie tj. Część  I, Część II lub  Część III.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 
2) dostawa przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od 
wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, 
3) przekazanie protokołu przekazania sprzętu Zamawiającemu (wg. wzoru będącego 
załącznikiem nr 1 do projektu umowy) 
5. Sprzęt ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z: 
1) kartami gwarancyjnymi, 
2) instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną oferowanego sprzętu, 
3) dokumentami określającymi zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w 
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
6. Dostarczony sprzęt musi zawierać komplet dokumentacji technicznej (koniecznie 

deklarację zgodności CE z odpowiednią dyrektywą, pod którą sprzęt podlega). 
7. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego, iż 

oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego źródła i została zakupiona 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

8. Wykonawca na trzy dni przed zaplanowaną dostawą poinformuje Zamawiającego o 
planowanym terminie dostawy Sprzętu 

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

7 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający wymaga by wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznego okresu 

gwarancji. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

13. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 92 ust. 1 Pzp). 

15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

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

19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
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20. Zamawiający wymaga aby w przypadku powierzenia do realizacji części zamówienia   

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie zakres usług, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał ( o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. W przypadku wykonywania części przedmiotu 

zamówienia przy pomocy podwykonawców jest zobowiązany przedstawić niezwłocznie 

Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy zawartej z podwykonawcami. 

21. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2. 

22. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Termin realizacji umowy: dla części I i II 30 dni od podpisania umowy, dla części III 60 

dni od podpisania umowy. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

   Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie. 

 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

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

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp 

oraz art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 

8.4.2022) i 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 2023 r. poz. 129 ze zm.  

2. Na podstawie przepisu art. 108 ust. 1, z niniejszego postępowania wyklucza się 

Wykonawcę: 
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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 lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

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 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769); 

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

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe; 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
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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, 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. 

3. Na podstawie przepisu art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 z niniejszego  postępowania wyklucza 

się Wykonawcę: 

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 nienależycie 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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp,  jeżeli udowodni  

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 

r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) i 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 2023 r. poz. 129 ze zm.) 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 
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podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3;  

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;  

 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 ze zm.) 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. 

 

 

VIII. Oświadczenia  i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu  braku 
podstaw wykluczenia (Podmiotowe środki dowodowe). 
 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, uzupełniony Opis 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zgodnie z załącznikiem nr 1a oraz  Oświadczenie, z którego 

wynikać będzie brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) i 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 2023 r. poz. 129 ze zm.) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do SWZ.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie:  

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca 

celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
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przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:  

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania,  

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z 

dokumentów opisanych w pkt 1, 

3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:  

i. postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

ii.  wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 

iii. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,  

b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 SWZ (Zamawiający dopuszcza 

złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);  

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w ust. 6, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z  

załącznikiem nr 3 do SWZ; 

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
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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. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może 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; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

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. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe, zdefiniowane 

w art. 7 pkt 20) ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z 

wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2) Zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa WRAZ Z OFERTĄ deklarację 

zgodności CE lub równoważny - obligatoryjny dokument wystawiany przez producenta 

wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie 

przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych 

dyrektyw Unii Europejskiej. 

3) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. 

4) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 

Deklaracja zgodności CE lub równoważny - obligatoryjny dokument wystawiany przez 

producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie 

przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych 

dyrektyw Unii Europejskiej 

12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
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szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2415)  oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2452). 

 

 

IX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

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

oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej, a także wskazanie osób  uprawnionych do komunikowania się z 

Wykonawcami oraz informacja o uprawnieniach i obowiązkach dotyczących 

wniosków o wyjaśnienie SWZ 

 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie 

ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: 

1) Portalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp   

2) poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl 

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
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rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu 

komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wyjaśnienia  dotyczące  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  udzielane  będą  z  

zachowaniem  zasad określonych w ustawie Pzp (art. 284). 

7. Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  oraz  inne  

dokumenty  zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

będą udostępniane pod następującym adresem strony 

internetowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp 

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, 

zamieszczonym na stronie internetowej   w   zakładce   „Regulamin”,   którego   aktualna   

wersja   jest   dostępna pod     linkiem: https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-

YjKnSbiA7ASMW8TuND/view oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał  się  i  stosuje  się  do  instrukcji  składania  ofert  /  wniosków  dostępnej  po  

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

9. Zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom  informacje  w  formie  

elektronicznej  za  pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi 

na pytania, zmiany specyfikacji, 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 formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 

10. Zamawiający  informuje,  że  instrukcje  korzystania  z  Platformy  Zakupowej  

dotyczące  w  szczególności logowania,  pobrania  dokumentacji, składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje  dla  

Wykonawców”  na  stronie  internetowej  pod  adresem 

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

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11. Zamawiający w zakresie: pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi 

technicznej  Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt  

12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej oraz zgodnie z § 11 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  dla dokumentów  

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej”  informacje  na temat 

specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 

przekazania i odbioru danych: 

1) Niezbędne wymagania sprzętowe: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kbit/s; 

b) zainstalowana  dowolna  przeglądarka  internetowa:  Internet  Explorer,  Chrome  lub  

Firefox  w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca 

pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

c) Platforma  Zakupowa  jest  zoptymalizowana  dla  minimalnej  rozdzielczości  ekranu  

1024x768 pikseli; 

d) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –

kodowanie UTF8,10.9.2.  

2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

a) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do 

dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na 

potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie 

z serwerem Głównego Urzędu Miar; 

b) za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę. 

3) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych 

folderów: 

a) w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy 

maksymalnej wielkości 150 MB, 

b) przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych 

folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB 

13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) Mirosław Janowski - pracownik Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ws. związanych z 
przedmiotem zamówienia tel. 65 57 16 120 wew. 14 
2) Małgorzata Marcinkowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ws. związanych 
z procedurą zamówień publicznych tel. 65 57 16 120 wew. 31 

 
XI. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych 

oświadczeń i dokumentów. 

 

1. Ofertę wraz z załącznikiem nr 1a oraz oświadczeniami, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 

SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do podpisania. 

https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt
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2. Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 

do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, 

powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 

Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ. 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być 

podpisana podpisem elektronicznym, zaś oferta sporządzona w postaci elektronicznej 

powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie 

pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

6. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

1) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 

2) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 

SWZ, podpisanych podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osoby umocowane.  

3) czynności określone w pkt 2 realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj 

dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. 

7. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

8. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument zawiera 

informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – zawierający 

informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz 

1233). 

9. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  

10. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 

11. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

12. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

13. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a 

następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. 

14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
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15. Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

na Platformie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". 

17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz. 

20. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

 

XII. Sposób obliczenia ceny oferty. 

 

1. Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winna obejmować całkowity koszt 

wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa w załączniku nr 5 (UMOWA)  

niniejszej SWZ.  

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

3. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 

w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
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celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku., wskazania stawki podatku 

od towarów lub usług, która zgodnie z wiedzą będzie miała zastosowanie. 

5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

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

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma 

obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. Termin związania ofertą.  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert  tj. od dnia 

20.03.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XV. Sposób i termin składania oraz otwarcia ofert. 
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1. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/borek_wlkp  w zakładce „OFERTY" do dnia 20.03.2023 

r. do godz. 9:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r. o godz. 9:10. 

3. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w 

art. 222 ust.5 ustawy Pzp. 

 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz  z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu 

oceny ofert. 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym 

kryterium : 

Cena wykonania zamówienia - 100 % 

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji matematycznej wg poniższego wzoru : 

C = [C min / C bad] x 100 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę ( w złotych brutto ) 

C min - najniższa cena ofertowa 

C bad - cena oferty badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 

 

 

XVII. Projektowane postanowienia umowy. 

 

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 

do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

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

zawartym w ofercie. 

4. 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, o którym mowa w ust. 1. 
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5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom, 

którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym przepisem art. 253 ust. 1 

ustawy Pzp.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

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

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

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o 

zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców.  

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 

wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi), 

4) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

5) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

6) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu obowiązywania umowy w zakresie niniejszego zamówienia, 

7) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 255  ustawy Pzp. 

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

przez Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
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8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.  

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów 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; 

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

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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 . 

8. 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. 

9. 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. 

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

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

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 



22 
 

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

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

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 

 

XX. Wykaz załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

2) Załącznik nr 1a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Szczegółowa Specyfikacja. 

3) Załącznik nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, 

5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 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  

6) Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

                                      Zatwierdzam: 

Borek Wlkp. dnia 10.03.2023 r.      

          Burmistrz Borku Wlkp. 

          /-/ mgr Marek Rożek 
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