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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O. O. 

ul. T. Lenartowicza 4 

NIP: 8133765154 

Tel.: 798 870 512 

Adres e-mail: zamowienia@pcinn.org 

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

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings  

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 8 – „Klauzula 

informacyjna RODO”. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

7. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.    Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców będących także osobami fizycznymi prowadzącymi 

lub nieprowadzącymi działalność gospodarczą. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, gdyż nie polegają one na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).  

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Celem zamówienia jest zawarcie umów ramowych dotyczących wykonania 402 

ocen w ramach 201 wniosków w obrębie 7 dziedzin (części zamówienia) przy 

uwzględnieniu możliwości wystąpienia dodatkowych ocen wydawanych podczas panelu, 

zgodnie z Regulaminem konkursu 1/2021, w całkowitej liczbie nie większej niż 442 

oceny: 

Lp. 
Dziedzina (część 

zamówienia) 

Szacowana  (przewidywana) 

liczba ocen  (łącznie przez 

dwóch Ekspertów) w ramach 

danej dziedziny 

Szacowana  (przewidywana) 

liczba ocen  przeprowadzonych 

podczas Panelu w ramach  

danej dziedziny 

1 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne (ICT) 

56 ocen (28 wniosków) 6 ocen (6 wniosków) 

2 

Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła 

energii 

58 ocen (29 wniosków) 6 ocen (6 wniosków) 

3 
Transport oraz 

motoryzacja 
34 oceny (17 wniosków) 3 oceny (3 wnioski) 

4 
Edukacja oraz kultura, 

Turystyka 
6 ocen (3 wnioski) 1 ocena (1 wniosek) 

5 
Ochrona zdrowia oraz 

technologie medyczne 
104 oceny (52 wnioski) 10 ocen (10 wniosków) 

6 
Biogospodarka oraz 

żywność 
40 ocen (20 wniosków) 4 oceny (4 wnioski) 

7 
Zaawansowane materiały 

oraz narzędzia 
104 oceny (52 wnioski) 10 ocen (10 wniosków) 

 

 

Podane w tabeli wartości stanowią ilości szacunkowe. Rzeczywista ilość ocen zależeć 

będzie od ilości wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Liczba ocen 

przeprowadzanych podczas panelu w ramach danej dziedziny zależeć będzie od ilości 

rozbieżnych ocen podstawowych. 

 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości szacunkowych  - zarówno co do oceny 

podstawowej, jak i oceny w ramach panelu, nie więcej jednak jak o 30 %, w ramach 

przesunięć pomiędzy poszczególnymi działami, tj. nie zmieniając globalnej wartości 

zamówienia i ilości ocen łącznie.  

 

Jeżeli w SWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, 

paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument, itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich 

części.  

 

Dla każdej części zamówienia Zamawiający zastosował te same wymagania.  

 



 

   
 

W ramach świadczonej usługi wymagana jest należyta staranność przy realizacji 

zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej 

przedmiotem niniejszego zamówienia oraz spełnienie innych wymagań określonych we 

wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Wybrani w toku postępowania Wykonawcy, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa, 

otrzymają do oceny merytorycznej określoną treścią OPZ i Umową Ramową liczbę 

wniosków. Zakres tematyczny, opis podmiotów dopuszczonych do ubiegania się  

o dofinansowanie, wysokość dofinansowania, miejsce składania Wniosków – określone są 

w Regulaminie konkursu nr 1/2021, który znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3. 

3. Oceny merytorycznej dokonują niezależni Eksperci zewnętrzni wskazani przez 

Wykonawcę wyłonieni w niniejszym postępowaniu (Ekspert zewnętrzny - należy przez to 

rozumieć podmiot lub osobę fizyczną wyspecjalizowaną w dziedzinie właściwej dla danego 

Wniosku, dokonującą na zlecenie Organizatora Konkursu oceny merytorycznej 

zgłoszonych Projektów).  

4. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia składając jeden 

formularz ofertowy ze wskazaniem wybranych części. W ramach jednej części 

zamówienia Wykonawca może wskazać w treści Oferty jednego lub kilku Ekspertów. 

5. Dany Ekspert może dokonywać ocen wniosków jedynie w ramach jednej części 

zamówienia (jednej dziedziny). Niedopuszczalne jest wskazanie w Ofercie tego 

samego Eksperta dla kilku dziedzin. 

6. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalną  określoną liczbą 10 

Wykonawców (Ekspertów) dla danej części zamówienia (dziedziny). 

7. Ocena merytoryczna ww. Wniosków będzie dokonywana przez niezależnych Ekspertów 

dla zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny. Eksperci dokonujący oceny merytorycznej 

wniosków będą członkiem Komisji Oceny Projektów (KOP). Szczegółowe informacje dot. 

wymagań eksperckich jak i samej oceny, znajdują się w dalszej części niniejszego OPZ. 

8. Zamawiający będzie zawierał umowy wykonawcze, których przedmiot będzie objęty Umową 

Ramową, sukcesywnie, w miarę swoich potrzeb, na warunkach nie mniej korzystnych niż 

określone w Umowie Ramowej. Zamawiający dokonuje przydzielenia Wniosków 

poszczególnym Ekspertom w ramach danej części zamówienia, przyznając wnioski 

kolejno według rankingu Ofert, poczynając od Wykonawcy, którego oferta uplasowała się 

na 1 miejscu. Na każdego eksperta w tej i w każdej kolejnej Ofercie z rankingu przypadnie 

5 ocen, aż do wyczerpania puli. Jeżeli liczba ocen będzie wyższa od pięciokrotności łącznej 

liczby ekspertów, Zamawiający ponowi przydział wniosków według ww. schematu. W 

przypadku rozwiązania umowy z jednym lub kilkoma ekspertami, odmowy oceny wniosku 

z uwagi na konflikt interesów bądź z innych przyczyn, pozostałą do wykonania ocenę 

Zamawiający przydzieli ekspertowi od Wykonawcy który był pierwszy w kolejce do 

otrzymania wniosku po ostatnim rozdaniu. Wykonawca może wewnętrznie zmienić 

przyznane w ten sposób wnioski, rozdzielając je odmiennie pomiędzy swoimi ekspertami, 

jeżeli przyczyni się do sprawniejszej oceny, z zastrzeżeniem, iż żaden z Ekspertów nie 

powinien w danym rozdaniu otrzymać więcej jak 5 ocen do wykonania.   .    Dobór ocen do 

przyznania poszczególnym wykonawcom odbywać się będzie z zastosowaniem techniki 

losowej, tj. prosty dobór losowy z zastosowaniem np. funkcji LOS w Excelu. 

https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3


 

   
 

Oceny do wykonania w ramach panelu przydzielane będą w ten sposób, że spośród wszystkich 

Ekspertów zaproponowanych przez Wykonawców do realizacji umowy Zamawiający 

każdorazowo, po wyłączeniu dwóch ekspertów dokonujących oceny pierwotnej, wyłoni 

eksperta do udziału w panelu. W przypadku kolizji lub braku możliwości dokonania oceny 

przez wyłonioną osobę, Zamawiający czynność powtórzy.  

9. Udział Ekspertów pierwotnie oceniających wniosek w wyznaczonym dla tego wniosku 
panelu jest obligatoryjny. W toku panelu Ekspert powinien udzielić stosownych wyjaśnień 
co do dokonanej oceny pozostałym uczestnikom, którzy mogą składać pytania lub 
zastrzeżenia co do dokonanej oceny. Z tytułu udziału w panelu Ekspertowi wydającemu 
pierwotną ocenę nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

10. Umowy ramowe zawierane będą na zasadzie art. 311 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, tj. bez 

ponownego zwracania się do Wykonawców o składanie ofert. 

11. Zamówienie jest współfinansowane z środków UE w ramach projektu pod nazwą  

„Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Osi Priorytetowej nr 1 

„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

12. Wobec osób wymaganych do realizacji zamówienia nie ma zastosowania art. 95  

ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ, wzór 

umowy ramowej oraz wzór umowy wykonawczej – załącznik nr 6 do SWZ. 

 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej (nie dotyczy). 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, 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. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

Podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 45 dni roboczych licząc 

od dnia podpisania umowy ramowej. Terminy poszczególnych paneli ustalane będą 

indywidualnie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w ww. okresie obowiązywania 



 

   
 

umowy. Oceny podstawowe natomiast powinny być wykonane w terminie 10 dni od dnia 

podpisania umowy wykonawczej i otrzymania wniosków.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

ramowej i wykonawczej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają wskazane 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 stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1) Wykonawca wypełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną odrębną 

osobą (Ekspertem) dla wybranej części zamówienia, w której składa ofertę, która to 

osoba w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jednocześnie 

spełnia następujące warunki: 

a. korzysta z pełni praw publicznych; 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

d. posiada wykształcenie wyższe, (minimum magister); 

e. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w  dziedzinie  

w zakresie której zamierza złożyć ofertę, które nabyła w okresie 5 lat do terminu 

składania ofert; 

f. posiada doświadczenie zawodowe polegające na zrealizowaniu minimum 10 ocen 

merytorycznych dla wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze 

innowacyjnym realizowanych w ramach: np. POIG, POIR, POIŚ, POPC lub 

równoważne, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert; 

g. nie pozostaje lub nie pozostawała ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w 

stosunku pracy z PCI Sp. z o.o. lub Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego, będącego Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego; 

h. nie jest Wnioskodawcą Programu ani pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie oraz uczelni, które zgłosiły chęć udziału w Programie 

grantowym PCI zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu; 



 

   
 

i. nie brała udziału w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do Programu 

grantowego PCI. 

Doświadczenie zawodowe Eksperta weryfikowane będzie na podstawie danych 

zawartych w wykazie osób skierowanych do realizacji usługi (Załącznik nr 5 do SWZ).  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców, w ten sposób, że każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia może wskazać swojego Eksperta, który legitymuje się 

łącznie cechami określonymi w pkt. 2 powyżej. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

 

 

 



 

   
 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 

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; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. 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 podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od najkorzystniejszego Wykonawcy obejmują 

przesłane na wezwanie Zamawiającego: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 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 - załącznik nr 4 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja 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; 

3)  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  załącznik nr 5 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 

mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

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

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. 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 17.02.2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p 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. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  

w 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 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. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



 

   
 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale X SWZ. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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 Rozdziale X 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, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa 

się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy: 

1) przekazują poprzez Platformę zakupową, dostępną pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings  

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings


 

   
 

2) w wyjątkowych przypadkach mogą przekazać drogą elektroniczną na adres: 

zamowienia@pcinn.org (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp);  

3) W niniejszym postępowaniu Zmawiający nie przewiduje wystąpienia okoliczności,  

o których mowa w art. 65 ust. 1  oraz w art. 66 i 69 ustawy Pzp dotyczących odstąpienia od 

komunikacji przy użyciu środków elektronicznych.  

4.   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, 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. 

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami w zakresie: 

1)  przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia / poprawienia / uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

       4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; 

7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

8) przesyłania odwołania/inne 

- odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

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. 

6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. 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 platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

7. Rekomendacje (sugerowane zalecenia) dla Wykonawców: 

mailto:zamowienia@pcinn.org
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


 

   
 

1) 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. 

2) Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa  

w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej 

i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

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

4) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

5) 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 teleinformatycznych”. 

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

wskazaniem na .pdf 

7) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip, .7Z. (Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 

uznane za złożone nieskutecznie). 

8) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

9) 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. 

10) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

11) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

12) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

13) Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 



 

   
 

14) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.  

15) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

16) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików. 

17) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

18) 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. 

8. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane  

z korzystaniem z Platformy: 

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

512 kb/s, 

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7) 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. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym i merytorycznym: 

PAWEŁ BROSZEWSKI, tel. 798 870 512; 

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  

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

12.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

13.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

14.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 



 

   
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z podpisem 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. W celu złożenia oferty zaleca się zarejestrować (zalogować) się na Platformie zakupowej i 

postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 

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

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy zakupowej kliknąć przycisk "Wycofaj 

ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

 

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


 

   
 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę w PLN za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

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

w trakcie realizacji zamówienia. UWAGA! W przypadku podania nieprawidłowej stawki podatku 

VAT, dla Zamawiającego wiążąca będzie wskazana w ofercie kwota brutto. 

7. 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 (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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.  

8.   Płatność za realizację przedmiotu objętego zamówieniem odbędzie się po przedłożeniu 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej(go) faktury / rachunku.  Płatność nastąpi  

w terminie 21 dni. Czas ten będzie liczony od dnia złożenia prawidłowo wystawionej 

faktury / rachunku do Zamawiającego. 

9.    W ofercie, o której mowa w ust. 7, 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.  

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty Wykonawcy wadium.  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.09.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 

   
 

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

ofertą 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. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings  do dnia 31.08.2021 r. do godziny 

10:00. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 31.08.2021 r.  

o godzinie 11:00. 

3. W celu złożenia oferty na Platformie zakupowej należy wypełnić „Formularz składania oferty 

lub wniosku” i dołączyć wszystkie wymagane w SWZ załączniki a następnie kliknąć przycisk 

„Przejdź do podsumowania”. W kolejnym kroku trzeba sprawdzić poprawność oferty lub 

dokonać ewentualnych poprawek, i zatwierdzić złożenie oferty. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

5.  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. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

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, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

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

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. omyłkowe 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. 226 ust. 1 pkt 6) 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/


 

   
 

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. 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. 

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

prowadzonego postępowania. 

13. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 

15. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania dostępnej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings po wybraniu jego nazwy  
w sekcji ,,Komunikaty”. 

16. W przypadku zastosowania możliwości negocjowania ofert, Zamawiający udostępnia 
informacje, o których mowa w ust. 14 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert dodatkowych albo 
unieważnieniu postępowania. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. Komisja dokona oceny ofert na podstawie  kryterium: 

Zadanie nr 1 – 7  

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto za 1 ocenę wniosku, wykonaną przez 1 Eksperta  55 % 

2 
Cena brutto za 1 ocenę wniosku, wykonaną przez 1 Eksperta 
na panelu Komisji Oceny Projektów (jednoosobowo)  

5 % 

3 
Cena brutto za 1 ocenę wniosku wykonaną przez 1 Eksperta  
na panelu Komisji Oceny Projektów  wspólnie ze wskazanym 
przez Zamawiającego Ekspertem 

5 % 

4 
Cena brutto za 1 ocenę wniosku wykonaną przez 1 Eksperta  
na panelu Komisji Oceny Projektów  wspólnie ze wskazanymi 
przez Zamawiającego dwoma Ekspertami  

5 % 

5 Doświadczenie Eksperta z danej dziedziny w liczbie ocen 
merytorycznych wniosków o dofinansowanie 

20 % 

6 Udział Eksperta w procesie komercjalizacji prac B+R 10%   

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings


 

   
 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Zamawiający informuje, że brak podania informacji o doświadczeniu Ekspertów w załączniku  

nr 5 lub innym dokumencie stanowi podstawę do przyznania 0 pkt. bez względu na treść 

pozostałych dokumentów ofertowych przedłożonych na uzupełnienie. Brak podania informacji 

co do ceny, o której mowa w pkt. 1 – 4, skutkuje koniecznością odrzucenia oferty. 

2. Punkty dla każdej części przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób: 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 

Cena brutto za 1 ocenę wniosku, wykonaną przez 1 Eksperta  

Liczba punktów = Cn/Cb  x 55 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 55 wskaźnik stały 

55% 55 pkt. 

2 

Cena brutto za 1 ocenę wniosku, wykonaną przez 1 Eksperta 

na panelu Komisji Oceny Projektów (jednoosobowo) 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 5 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 5 wskaźnik stały 

5% 5 pkt. 

3 

Cena brutto za 1 ocenę wniosku wykonaną przez 1 Eksperta  

na panelu Komisji Oceny Projektów  wspólnie ze wskazanym 

przez Zamawiającego Ekspertem 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 5 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 5 wskaźnik stały 

5% 5 pkt. 

4 

Cena brutto za 1 ocenę wniosku wykonaną przez 1 Eksperta  

na panelu Komisji Oceny Projektów  wspólnie ze wskazanymi 

przez Zamawiającego dwoma Ekspertami 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 5 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 5 wskaźnik stały  

5% 5 pkt.  

5 

Doświadczenie Eksperta z danej dziedziny w liczbie ocen 

merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektów o 

charakterze innowacyjnym realizowanych w ramach: np. POIR, 

POIG, RPO, POPW, POIŚ, POPC lub równoważne, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca zamieści informacje o liczbie merytorycznej oceny 

wniosków, w których brał udział, każdy Ekspert, w kolumnie 

20 % 20 pkt 



 

   
 

doświadczenie załącznika wykaz personelu oraz w formularzu 

oferty.   

Zamawiający przyzna punkty, jeżeli wszyscy wykazani Eksperci 

wykażą indywidualne doświadczenie w ocenie: 

10-30 wniosków – 0 pkt 
31 – 50 wniosków – 10 pkt 
51 – 100 wniosków – 15 pkt 
101 i więcej wniosków – 20 pkt; 

6 

Udział Eksperta w procesie komercjalizacji prac B+R 

Zamawiający przyzna punkty, jeżeli Ekspert brał udział we 

wdrażaniu (komercjalizacji) badań przemysłowych i/lub prac 

rozwojowych do przemysłu, w następujący sposób; 

0 wdrożeń – 0 pkt 
1 – 3 wdrożeń – 5 pkt 
4 – 10 i więcej wniosków – 10 pkt. 

10% 10 pkt 

a. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 5 więcej niż jednego Eksperta, 

ocenie według kryteriów podlegać będą Eksperci posiadający najniższe doświadczenie.   

b. Zamawiający w odniesieniu do Wykonawców, którzy otrzymali największą liczbę punktów, 

wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie niepodlegania 

wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie 

dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru 

oferty tego Wykonawcy.  

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XX. PROWADZENIE PROCEDURY 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w niniejszym postępowaniu. 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

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

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 



 

   
 

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

Zamawiającego. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

5.   Warunki realizacji Umowy określa OPZ oraz  wzór umowy ramowej i wykonawczej stanowiący załącznik 

nr 6, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących aspektach:  

1) wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego 

w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto 

wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została 

zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych Wykonawcy,  

2) zmiany formy organizacyjno-prawnej po stronie Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie 

powoduje likwidacji Wykonawcy,  

3) zmianie ulegnie minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

5) zmiany terminu końcowego obowiązywania umowy i/lub terminów poszczególnych etapów 

realizacji umowy, a wynikającej z:  

a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

b) długotrwałej procedury oceny wniosku, 

 c) powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach,  

d) stanu pandemii lub innych zagrożeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczną 

realizację umowy 

e) zaistnienia konieczności wykonania prac, od których jest uzależnione prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy,  

f) powodu działań/zaniechań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy, które to nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,  



 

   
 

g) w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie,  

w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji projektu.  

6) zmiany nazwy, adresu Stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych,  

7) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron,  

8) wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie 

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić 

podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wykonujących zamówienie ze strony Wykonawcy. 

Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż 

zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.  

10) Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawców w przypadku gdy podwykonawca nie realizuje 

lub realizuje w sposób nienależyty przedmiotu zamówienia - jeżeli zmiana albo rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez 

obie Strony, pod rygorem nieważności.  

7. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. 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 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. 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 p.z.p., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne  

z jej wniesieniem. 

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy, 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy, 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 5 Wykaz personelu, 

Załącznik nr 6 Wzór umowy, 

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

Klauzula informacyjna „RODO”. 

 

 

  

Akceptuję:                                                                                                            Zatwierdzam: 

........................................................................ 

(uprawniony przedstawiciel Zamawiającego) 


