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I. Nazwa i adres zamawiającego 

1. Powiat Miński 
ul. T. Kościuszki 3 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP: 822 – 234 – 24 - 26, REGON: 711581788 
tel. (025) 759 87 58,  
www.powiatminski.pl 
e-mail: zamowienia@powiatminski.pl 

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej także „Pzp” oraz na podstawie aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 
art. 3 ustawy Pzp. 

IV. Informacja, czy zamawiający przywiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a)  wykonanie i dostawa do 27.659 sztuk tablic rejestracyjnych, zgodnie z: 

 przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
450 ze zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 11 grudnia 2017r.  w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2355 ze zm.) jak również rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic 
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.717), 

 rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków 
produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych 
oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 547), 

 rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej 
rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalna rejestracją 
pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546) 

potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących 
do ich produkcji z warunkami technicznymi  

oraz: 

b) odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych. 
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2. Wykonawca może w ramach zamówienia udostępnić nieodpłatnie Zamawiającemu dedykowany 

program komputerowy, umożliwiający zamawianie tablic za pośrednictwem łączy teleinformatycznych.  

3. Szczegółowy Opis przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 9 do SWZ. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

    kod 30195000-2  nazwa Tablice 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2022 r. 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
się komunikował z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem paltformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

3. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również 
możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
zamowienia@powiatminski.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za 
pomocą powyższej Platformy.  

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.  

5. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań:  
1) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.  
2) merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

SWZ.  
6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. 
Korespondencja, której z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
Wykonawcy.  

7. 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.  

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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), określa niezbędne wymagania sprzętowo – 
aplikacyjne umożliwiające pracę na 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,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0.,  
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d) włączona obsługa JavaScript,  
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
f) platformazakupowa.pl działa według standardów 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.  

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za 
wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.  
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. 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 określony 
w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW  

1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
informatycznych”.  

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na . pdf.  

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:  
a) .zip  
b) .7Z  

4. Wśród formatów powszechnych a NIE WYSTĘPUJĄCYCH w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, 
.bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie.  

5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, 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: 
a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES; 

b) 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; 

c) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju.  
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/wniosków. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.  
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10. 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 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. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się 
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
12. 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 w postępowaniu.  

13. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 
wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z 
ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

14. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera 
platformazakupowa.pl oraz użytkownika.  

15. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc 
je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.  

16. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby 
zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej 
przeglądarki, itp.  

17. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez 
kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.  

18. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego 
Urzędu Miar.  

19. Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń wniosków (innych 
niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 
wiadomość”. 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.  

20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
– Aneta Krążała –zamowienia@powiatminski.pl 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23.12.2021 r., przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

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

UWAGA: pisemność to sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 
w SWZ 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 
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2. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
c) dokumenty składające się na ofertę muszą zostać przygotowane zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ 

(ZALECENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym1. 

         W procesie składania oferty,  podpis, o którym mowa powyżej Wykonawca składa bezpośrednio 
na danym dokumencie lub pliku dokumentów z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów 
elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy i składa się go przed czynnością zaszyfrowania 
oferty i przesyłania jej do systemu. 

3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzająca umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, 
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 
podmiotami, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

4. W przypadku gdy dokumenty o których mowa w pkt 3 zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 4 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.   

d) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 
dokonać również notariusz. 

6. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale2).  
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. 

                                                           
1)  kwalifikowany podpis elektroniczny – zgodnie z art. 781 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

      podpis zaufany – o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 

      podpis osobisty (w SWZ elektroniczny podpis osobisty) – o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych. 

2)  oryginał – także zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. 
przekształcenie jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu 
elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oznacza 
wolę złożenia oferty. Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny 
(ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy 
użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, 
jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem osobistym. 
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8. Postanowień pkt 7 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

10. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia treści 
SWZ.  

12. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej,                                  
za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.                           
W przypadku niepodania adresu poczty elektronicznej w formularzu oferty, Zamawiający kierować 
będzie korespondencję przeznaczoną dla Wykonawcy na adres z której Wykonawca złoży ofertę.  

13. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy,                  
o której mowa powyżej, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w 
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

15. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

16. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony w pkt. 2 lit a), 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

17. Do oferty należy dołączyć: 
a) formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową – do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie 

Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ i formularz Kalkulacji 
cenowej, której wzór stanowi Załącznik do Formularza oferty. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić 
wszystkie wymagane informacje; 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.                 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku powoływania się na 
zasoby innych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podpisuje podmiot 
udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby; 

c) oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 
SWZ. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego 
pełnomocnik w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

d) oświadczenie, złożone na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), z którego będzie 
wynikało, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę 
wspólnie; 
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e) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego; 

f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 
SWZ – jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby. 

18. Dokumenty nie wymienione w pkt. 17 należy składać na wezwanie Zamawiającego. 

XII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznają się dokładnie z treścią 
niniejszej SWZ i jej załączników. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w Rozdziale XI. pkt. 17) należy złożyć poprzez 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski w myśl ustawy 
Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 24.11.2021 do godz. 1000. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. 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. 

5. Zaleca się, aby oferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem platformazakupowa.pl w 
terminie zapewniającym, by wszystkie pliki składające się na ofertę zostały skutecznie wprowadzone 
przed terminem, o którym mowa w pkt 2. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 2. 
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XIII.  Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi 24.11.2021 r. o godz. 1005, tj. niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

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

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

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

5. 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
,,Komunikaty”. 
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XIV. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcę: 

1.1. 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 

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; 
1.2. 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 1.1; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzje administracyjna 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; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
1.5. 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; 

1.6. 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 
wykonawca 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 wyklucza się także, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawcę: 

2.1. 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 innego tego rodzaju sytuacji podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1.1, 1.2, 1.5 i 2.1 (art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki:  

3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
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3.2. 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; 

3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

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

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

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

XV. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
SWZ poda cenę łączną za realizację przedmiotu zamówienia oferty, wpisując wartość brutto z 
wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, 
obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert, wyliczoną na podstawie cen 
jednostkowych poszczególnych tablic rejestracyjnych wskazanych w Rozdziale V SWZ ust. 2.  
Łączna cena brutto zostanie wyliczona na podstawie Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik do 
Formularza oferty zawierającej ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów tablic.  
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zajdą 
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 
2 pkt 3 ustawy Pzp). 

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 
po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). 

3. Cena łączna oferty określona w pkt. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem m.in. kosztów ich dostawy, kosztów odbioru i złomowania zużytych tablic 
rejestracyjnych oraz koszty udzielonej gwarancji a ponadto zawiera wszelkie koszty towarzyszące 
wykonaniu zamówienia, tj. podatki, ubezpieczenia, ceny materiałów, eksploatacji itp. z 
uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający 
zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami 
występującymi po stronie zleceniodawcy. 

4. Podane przez wykonawcę ceny jednostkowe będą obowiązywały po zawarciu umowy w rozliczeniach z 
zamawiającym w roku 2022.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Nie 
dopuszcza się walut obcych. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 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. Wykonawca ma obowiązek:  

6.1. poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 

6.2. wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 

6.3. wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 

6.4. wskazać stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 



 
 

 
Strona  11 z 19 

   
 
 

zastosowanie. 

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

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i 

ich wagami: 

L.p. NAZWA KRYTERIUM 
ZNACZENIE 
KRYTERIUM  

W % 

MAX. LICZBA 
PUNKTÓW W 
KRYTERIUM  

1 Cena oferty 60 60,00 
2 Termin dostawy zamówienia zbiorczego 20 20,00 
3 Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 20 20,00 

 
2.1 W kryterium „cena oferty” może zostać przyznanych maksymalnie 60 punktów cząstkowych przy 

zastosowaniu wzoru: 
 

                                        cena minimalna 
Ocena punktowa = --------------------------- x  60,00 pkt 
                                           cena badana 

 
gdzie: 

cena minimalna – najniższa cena spośród złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu i 
złożonych przez Wykonawców , którzy nie podlegają wykluczeniu na danym etapie badania i oceny 
ofert  

cena badana – cena badanej oferty 
 

2.2 W kryterium „termin dostawy zamówienia zbiorczego” może zostać przyznanych maksymalnie 
20 punktów cząstkowych w następujący sposób: 

 
a) Wykonawcom, którzy zaoferują 5 - dniowy termin realizacji dostawy zamówienia, Zamawiający 

przyzna 0 pkt cząstkowych; 
b) Wykonawcom, którzy zaoferują 4 - dniowy termin realizacji dostawy zamówienia zbiorczego, 

Zamawiający przyzna 10 pkt cząstkowych; 
c) Wykonawcom, którzy zaoferują 3 - dniowy termin realizacji dostawy zamówienia zbiorczego 

(tj. 3 dni i mniej), Zamawiający przyzna 20 pkt cząstkowych. 
 

UWAGA:  
 Maksymalny termin dostawy zamówienia zbiorczego winien wynosić 5 dni i liczony będzie 

od dnia złożenia zamówienia  
 Oferty z krótszym terminem dostawy zamówienia zbiorczego niż 3 dni będą oceniane jako 

oferty z 3 - dniowym terminem dostawy zamówienia zbiorczego.  
 Oferty z dłuższym terminem dostawy zamówienia zbiorczego niż 5 dni oraz oferty, w 

których nie zostanie wskazany terminem dostawy zamówienia zbiorczego zostaną 
odrzucone na podstawie art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, 
jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.  

 
 

2.3 W kryterium „termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych” może zostać przyznanych 
maksymalnie 20 punktów cząstkowych w następujący sposób: 

 
a) Wykonawcom, którzy zaoferują 3 - dniowy termin realizacji dostawy zamówienia, Zamawiający 

przyzna 0 pkt cząstkowych; 
b) Wykonawcom, którzy zaoferują 2 - dniowy termin realizacji dostawy zamówienia zbiorczego, 

Zamawiający przyzna 10 pkt cząstkowych; 
c) Wykonawcom, którzy zaoferują 1 - dzień termin realizacji dostawy zamówienia (tj. 1 dzień i 

mniej), Zamawiający przyzna 20 pkt cząstkowych. 



 
 

 
Strona  12 z 19 

   
 
 

 
UWAGA:  

 Maksymalny termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych winien wynosić 3 dni i liczony 
będzie od dnia złożenia zamówienia.  

 Oferty z dłuższym terminem dostawy wtórników tablic rejestracyjnych niż 3 dni oraz oferty, 
w których nie zostanie wskazany terminem dostawy zamówienia lub zostanie on określony 
godzinowo lub zostanie wpisane „0” - zostaną odrzucone na podstawie art. 226, ust. 1, pkt 
5 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia”.  

 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych 
ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały 
taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie3) wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej4) zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                     
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 7 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. 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. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

                                                           
3) termin – termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze (art. 8 ust. 4 ustawy Pzp)  
4) pisemność – sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać 

i powielić.  
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ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 
albo unieważnić postępowanie. 

7. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć do 
zamawiającego: 

7.1 kopie ważnych certyfikatów zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich 
produkcji wraz z warunkami technicznymi. 

7.2 w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (np. KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA) przed podpisaniem umowy 
Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, 

7.3 pisemną informację o wartości lub procentowej części zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom – jeśli dotyczy. 

8. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w pkt. 7, będzie to 
uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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

2. Odwołanie przysługuje na: 
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp 
2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, 

mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

4.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

4.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 4.1. 

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

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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. 

7. 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. Skargę wnosi się 
do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” art. 505-590 ustawy Pzp. 

 
XIX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:  

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.   

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru 
przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka 
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województwa, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym   
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 450 z późn. zm.).   

UWAGA: W odniesieniu do powyższego warunku, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, 
do których te uprawnienia są wymagane (produkuje tablice rejestracyjne). 

1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.   

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca (firma) spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże 
że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 
dwa zamówienia obejmujące wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych o wartości każdej 
dostawy min. 200.000,00 zł brutto. 

UWAGA: W odniesieniu do powyższego warunku, w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek będzie spełniony jeśli wymagane 
doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie realizował tę część 
zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia. 

 
Zamawiający uzna warunki opisane w pkt. 1.2 oraz w pkt. 1.4 za spełnione: 

a) w stosunku do Wykonawcy składającego ofertę - na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

b) w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona - na podstawie 
złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem XX pkt 1.2) wykazu 
dostaw wraz z dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

2. Udostępnianie zasobów. 
2.1 Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać 

na zdolnościach technicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

2.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

2.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2.3, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

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

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

2.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
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względem wykonawcy.  
2.6 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

2.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

2.8 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.  

3.1 Wykonawcy mogą wspólnie (np. KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA) ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3.2 Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. 

3.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

3.5 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia wypełniają na formularzu oferty pkt 5, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

3.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Regulacje dotyczące podwykonawstwa. 
4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
4.2 W formularzu ofertowym wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani.  

4.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 4.2, zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 
podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale XX pkt 1.1.  

4.4 W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.3, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 
zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia.  

4.5 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.  

4.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XX. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wzywa 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 złożenia: 
1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda: 

a) 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, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ); 

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór 
stanowi Załącznik nr 8 do SWZ) 

1.2 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający 
żąda: 
a) aktualnego zaświadczenia marszałka województwa (właściwego ze względu na siedzibę 

przedsiębiorcy), o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 
rejestracyjne, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu 
drogowym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 450 ze zm.), 

b) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od 
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia obejmujące wykonanie i dostawę 
tablic rejestracyjnych o wartości każdej dostawy min. 200.000,00 zł brutto wraz z załączeniem 
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór tabeli – wykaz 
dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, do którego należy dołączyć dowody) 

2. Dokumenty wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej:  
2.1   zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1 ppkt b) składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani, 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przez jego złożeniem. 

2.2   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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 oświadczeniach pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

3. Dokumenty Podwykonawców: 
3.1   jeżeli wykonawca powołuje się na Podwykonawcę niebędącego podmiotami udostępniającymi zasoby 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę 
dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia z 
postępowania, o których mowa w pkt 1.1.  

4. Dokumenty podmiotów udostępniających zasoby: 
4.1   jeżeli wykonawca powołuje się na podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp zamawiający żąda przedstawiania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, 
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w 
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pkt 1.1. 
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

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

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych 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 dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XX, 
składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym. 

XXI. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. 

XXII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu wykonawcy, oraz kryteria lub 
zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części 

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.  

Zgodnie z zapisami art. 91 ust 2 ustawy Pzp: „Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody 
niedokonania podziału zamówienia na części.”  

Podział zamówienia na części spowodowałby ryzyko ograniczenia konkurencji, gdyż Wykonawcy są 
zainteresowani realizacją większych kontraktów i powyższy podział może okazać się dla nich nieopłacalny. 
Dodatkowo, przy wyborze kilku Wykonawców do realizacji zamówienia, mogą powstać problemy z 
koordynowaniem ich działań co może skutkować nieterminowością w wykonaniu zamówienia, która jest 
niezmiernie istotna z uwagi na obsługę mieszkańców powiatu. Ponadto mogą pojawić się trudności techniczne 
lub też nadmierne koszty wykonania zamówienia. 

XXIII. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

XXIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 

XXV. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,               
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

XXVI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XXVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp 

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

XXVIII.  Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 
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XXIX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Nie dopuszcza się walut 
obcych. 

XXX. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

XXXI.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 

XXXII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

XXXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty. 

XXXV. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXXVI. Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Miński z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim ul. Kościuszki 3, tel: 25 759 87 00, mail: sekretariat@powiatminski.pl;  

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt: e-mail 
iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku 
Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki   

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
a. 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  

b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;  

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

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

h) posiada Pani/Pan: 
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 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 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 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

i) 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. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w 
związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art.14 ust 5 RODO. 

XXXVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikiem - wzór formularza - Kalkulacja cenowa, 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, 
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa, 
Załącznik nr 6 – Wzór formularza - Wykaz dostaw, 
Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, 
Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia, 
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