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I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Adres zamawiającego: ul. Gnieźnieńska 1 

Kod Miejscowość: 62-230 Witkowo 

Telefon: 61 4778194 

Faks: 61 4778855 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Strona: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo 

adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp,  

a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi 

dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza Rozporządzeniem 

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

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

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

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 129 ust. 2 oraz 

art. 132 i następne Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej „SWZ” lub „specyfikacją”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo. Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach  

o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego 

postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.  

6. Ilekroć w SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie 

umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych  

w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, 

zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 295 szt. 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji 

projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR”. Minimalne parametry techniczne komputerów zostały opisane  

w załączniku nr 8.  

 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad  

i uszkodzeń, niepowystawowy, którego wcześniej nie eksploatowano i nie jest 

przedmiotem praw osób trzecich. Zadanie należy wykonać zgodnie z SWZ i złożoną ofertą. 

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
mailto:przetargi@witkowo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
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2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, 

że nie podzielił zamówienia na części, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wystąpienia 

problemów z prawidłową realizacją zadania, tj. mogłoby wystąpić zagrożenie polegające 

na niezłożeniu ofert w którejś części postępowania, problemy z koordynacją działań 

różnych wykonawców, problemy organizacyjne związane z odpowiedzialnością za 

poszczególne elementy dostawy przez różnych wykonawców, możliwość otrzymania 

przedmiotu zamówienia za kwotę wyższą od przewidywanych kosztów wykonania 

zamówienia lub ceny w przypadku dokonania zakupu od jednego wykonawcy, problemy  

z rozpatrywaniem np. gwarancji lub rękojmi. 

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne, 32425000-8 sieciowy system operacyjny, 

48310000-4 pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów. 

4. Uwaga! 

1) Rok produkcji komputerów nie wcześniejszy niż 2022. 

2) Minimalny termin gwarancji wynosi 24 miesiące.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 

(dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt. 8). 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

9. Zamawiający nie wymaga, by wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę  

o pracę osoby wykonujące czynności zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – zgodnie z art. 95 ustawy Pzp: 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.  

11. Podwykonawstwo 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 W takim przypadku, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców (o ile są znane). 

2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

4) Warunki dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarto w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sieciowy-system-operacyjny-2586
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29


 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

14. Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576 wykonawca zobowiązany jest podać wykaz podwykonawców 

i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku 

podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na 

zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. 

  Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji stosownych oświadczeń w przypadku 

wszelkich zmian w tym zakresie do czasu zrealizowania umowy. 

15. W przypadku, gdy wymagania w specyfikacji technicznej odnoszą się do norm lub innych 

systemów odniesienia, zamawiający wymaga, by wykonawca udowodnił w ofercie, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone  

w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych 

przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 

ustawy Pzp. Wykonawca, w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności certyfikat wydany przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę.  

W przypadku, gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań  

z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie 

może być przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że wykonawca udowodni, 

że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia – specyfikacji technicznej, zamawiający zaakceptuje odpowiednie, inne niż 

wyżej wymienione środki dowodowe. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca wykona umowę w terminie maksymalnie do 45 dni od zawarcia umowy wraz  

z odbiorem. 

 

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw  

z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub 

kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia złożenia 

przez wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych: 

 - Specyfikacja techniczna (opis techniczny oferowanego sprzętu), 

 - Certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu, 

 - Certyfikatu ISO 14001 dla producenta sprzętu, 

 - Deklaracji zgodności lub certyfikatu CE,  

 - Potwierdzenia spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

producenta jednostki, 

 - Potwierdzenia kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym przez 

producenta oferowanego sprzętu, 

 - EnergyStar  – załączyć do oferty certyfikat lub wydruk ze strony. (specyfikacja dla 

etykiety jest dostępna pod linkiem 

https://www.energystar.gov/products/office_equipment. Zamawiający dopuszcza 

równoważność w tym zakresie), 

https://www.energystar.gov/products/office_equipment
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 - Certyfikat potwierdzający głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 

7779 oraz wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy 

dysku twardego (IDLE) wynoszącą maksymalnie 22dB (załączyć do oferty oświadczenie 

producenta opatrzone numerem postępowania), 

 - Certyfikat potwierdzający świadczenie usług serwisowych zgodnie z ISO 9001:2008 oraz 

autoryzacja producenta urządzeń, 

 - Oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany 

bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 

Serwisowym Producenta, 

 - dla rozwiązań równoważnych należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe zgodnie  

z pkt III.15. 

2. Wykonawca składa Przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzeniu 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. Zamawiający może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 

dowodowych 

 

VI. Podstawy wykluczenia  

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp., tj. wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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 (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

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

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

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

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

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  

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

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

w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 

od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

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

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawców, o których mowa art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 

lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: 

rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576  

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

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. 

 Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania 

wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 

zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: 
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1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  

z siedzibą w Rosji; 

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

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; lub  

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

pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu w tym 

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 

rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia 

 oraz  

 w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1)  wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U z 2022 r poz. 835); 

2)  którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r poz. 835);  

3)  którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U z 2022 r. poz. 835). 

 UWAGA: Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia 

publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę 
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pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,  

w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

1, 2, 5 i 6, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,   

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 6, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

  a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

  b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

c)  który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub 

innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  
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6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;  

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  

13) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;  

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane  

w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;  

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

oświadczenia oraz dokumenty. 

10. Stosownie do postanowień artykułu 139 ustawy Pzp zamawiający przewiduje najpierw 

dokonanie badania i oceny ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;   

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

  zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

 zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

 zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej, 

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: 
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min. 2 dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania za łączną kwotę min. 

200.000,00 zł brutto każda. 

 

3. Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 

dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań przy spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Na etapie składania ofert wykonawca wypełni w zakresie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu tylko część „α” w JEDZ – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich 

kryteriów kwalifikacji – warunków udziału w postepowaniu. 

 

VIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  

1. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

Oświadczenie wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 

stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym 

dokumentem” - JEDZ - Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień 

składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca złoży: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, (należy złożyć wszystkie pliki otrzymane z KRK – wykonawca nie 

podpisuje tych plików własnym podpisem kwalifikowanym), 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

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

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

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie JEDZ), w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

art. 108 ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 (dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego), ust. 1 pkt 5 (dot. zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), art. 108 ust. 

1 pkt 6;  
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4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 5k rozporządzenia  (UE) nr 833/2014  

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022, poz. 835); 

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 

(UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022, poz. 835). 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

wykonawca złoży: 

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia również w odniesieniu do 

podwykonawców. 

5. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. VIII.3 ppkt. 1)  

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,  

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

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

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. VIII.2 ppkt. 1) - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

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

wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), lub gdy dokumenty te nie 

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

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

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

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

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

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

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy.  

6. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych 

1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VIII.2 do VIII.5 nie są 

dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych. 

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych  

w sytuacjach określonych w art. 127 ustawy Pzp. 

5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:  

- oświadczenia JEDZ,  

- podmiotowych środków dowodowych,  

- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, 

jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy. 

6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia JEDZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

7) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. Oferta wykonawcy, który w terminie 

3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 

podlega odrzuceniu. 

8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega 

oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 
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złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu 

tej oferty. 

7. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 

zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z tym podmiotem / 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.  

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

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

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
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ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby 

9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem JEDZ także 

oświadczenie JEDZ 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. 

8. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

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

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo  

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2) W 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) W przypadku, o którym mowa w pkt 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt VIII.1. (JEDZ) składa każdy z wykonawców  

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

w postępowaniu. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

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

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacja o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo. 

2. Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2022/S 100-276051 

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
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3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą ze strony 

Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Hanna 

Rakowska, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00.  

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 

- 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; 

-  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; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

-  przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; 

-  przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; 

-  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. 

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje 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 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy 

należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr telefonu (22) 101 02 02, 

adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.  

7. 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. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

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

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

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

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin” oraz 

uznaje go za wiążący, 

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

https://platformazakupowa.pl/uploads/media/e68fd1901936718a1c9a0441ee106d890

133d18f.pdf 

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

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

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

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. W postępowaniu dopuszcza się formaty plików zgodnie 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”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)  

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/uploads/media/e68fd1901936718a1c9a0441ee106d890133d18f.pdf
https://platformazakupowa.pl/uploads/media/e68fd1901936718a1c9a0441ee106d890133d18f.pdf
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 

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

za złożone nieskutecznie. 

4) 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.  

5) W przypadku podpisywania plików zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

6) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

7) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 

pośrednictwem adresu email. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej jest 

dopuszczalny tylko w przypadku awarii platformy – w takim wypadku w treści e-maila 

należy podać informacje o ww. awarii. Adres poczty elektronicznej 

przetargi@witkowo.pl, tel. 61 4777734. Informuję, że istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że wiadomość wysłana pocztą elektroniczną może nie dotrzeć 

do zamawiającego. 

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

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy 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. 

12. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69, 

zamawiający odstąpi od komunikacji elektronicznej. 

13. Wyjaśnienie treści SWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

mailto:przetargi@witkowo.pl
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3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2), 

przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom 

o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio 

ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 3), nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

14. Zmiana treści SWZ 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść SWZ. 

2)  Wszystkie zmiany, uzupełnienia i ustalenia, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania wykonawców z odpowiedziami stają się integralną częścią SWZ. Zmiany 

SWZ zostaną udostępnione na stronie prowadzonego postępowania. 

3) W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają 

od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ  

i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,00 zł kwota 

wadium, słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100.  

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Witkowie nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 z adnotacją 

„wadium na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych  

w ramach projektu grantowego wsparcie dzieci …”,  

2) w gwarancjach bankowych,  

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 

wpłynęło ono na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 

bankowym zamawiającego. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium  
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w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze 

obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 

7. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać w swojej 

treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na 

rzecz zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 

Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

8.  W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji 

warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób 

nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1)  upływu terminu związania ofertą;  

2)  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

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

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia.  

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

wniosku zwraca wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona;  

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

wybrana jako najkorzystniejsza;  

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

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

11. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego  

z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 

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

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

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

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek 

określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte  

w art. 97 i 98 Prawa zamówień publicznych. 

 

XI. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 21.09.2022 r. 
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3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu 

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

przedłużony okres związania ofertą. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Oferta (Formularz oferty oraz wymagane załączniki) musi być sporządzona i złożona pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem 

kwalifikowanym), w języku polskim, opatrzona podpisem osoby umocowanej, na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo 

(korzystanie z platformy jest bezpłatne).  

 W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 1  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 formie elektronicznej, 

czyli postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik  

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

powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 

Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania – JEDZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia – jeżeli dotyczy (JEDZ). 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (rozdz. VIII ust. 7 

pkt 3 SWZ).  

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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6) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba 

nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się  

  o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone  

w oryginale (tj. w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany). 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 mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

7) Przedmiotowe środki dowodowe. 

8) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 5k rozporządzenia  (UE) nr 833/2014  

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U. 2022, poz. 835). 

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

odpowiadać treści SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty  

w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy. 

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej 

w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca wypełniając JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych 

narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego.   

9. Wymagane w postępowaniu podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty należy 

złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, tj. podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, w niniejszym postępowaniu, składa się 

w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany). 

1) Oświadczenia wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców 

składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 

podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za 

zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

odpowiedni podmiot (wykonawca, podmiot udostępniający zasoby albo wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne  
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z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność  

z oryginałem. 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

 Dokumentów z KRK nie należy podpisywać podpisem kwalifikowanym wykonawcy – 

dokumenty z KRK są już podpisane przez wystawcę. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12. 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”. 

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, 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. 

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. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 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. 

16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. (naniesiony na plik podpis zwiększa 

jego wielkość). 

17. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku  

i stawkę podatku. 

 

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Sposób oraz termin składania ofert; 

termin otwarcia ofert 

1. Sposób składania oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Platformy 

zakupowej: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo  

w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 

24.06.2022 r. do godz. 10:00. 

2) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3) Wykonawca winien opisać załącznik/plik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

4) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji  

na Platformie. 

2. 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. 

3. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje.  

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, dnia 

24.06.2022r. o godz. 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

5. 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. 

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

prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania - na  platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”. 

 i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp. 

9. Zgodnie z Ustawą Pzp. zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 

pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

10. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości rozliczeń w innej walucie. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 

określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty jakie wykonawca poniesie  

z tytułu należytego, zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  

w szczególności koszty opakowania, transportu (w tym ewentualnego ubezpieczenia) 

przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz świadczenia 

serwisu gwarancyjnego. 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W tym wypadku 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.  

Ww. informacje należy wpisać w formularzu oferty w uwagach, lub wpisać dodatkowy 

punkt. 

 

XV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert przedstawione poniżej. 

 

l.p. Nazwa kryterium Waga  

1 Cena 60 % 

2 Termin wykonania 20% 

3 Termin gwarancji 20%  

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone następująco: 

 

Kryterium ceny:  

Wzór:  

Cmin./Cof x 60 

Gdzie: 

Cmin: najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof: cena podana w ofercie. 

Kryterium termin wykonania  

Za  termin dostawy 21 dni – 20 pkt. 
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Za termin dostawy od 22-33 – 10 pkt. 

Za termin dostawy od 34 – 45 dni – 0 pkt. 

Uwaga – najkrótszy możliwy termin wykonania wyniesie 21 dni kalendarzowych, najdłuższy 

możliwy termin wykonania wynosi 45 dni od zawarcia umowy. 

 

Kryterium termin gwarancji: 

Termin gwarancji producenta podany w ofercie przez wykonawcę oceniany będzie 

następująco: 

Za termin gwarancji 24 miesiące wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Za termin gwarancji 36 miesięcy i dłuższy wykonawca otrzyma 20 pkt. 

Uwaga! 

W przypadku zaoferowania gwarancji producenta krótszej niż 24 miesiące, oferta podlegać 

będzie odrzuceniu. 

 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym 

wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie 

badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 

1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie zamawiającego poda wszelkie 

informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy. 

4. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

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

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

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

7. 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, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia. 

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

przez zamawiającego. 

9 Unieważnienie postępowania. 

1) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

10. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 1) na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

12. Najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy wykonawca dostarczy wykaz numerów 

seryjnych oferowanego sprzętu.  

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków 

zamówienia, danych zawartych w ofercie oraz zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego. 

2. Postanowienia umowy zawarto w: Projektowanych postanowieniach umowy – zał. nr 4 do 

SWZ. 

3. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes  

w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
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3. Odwołanie przysługuje od: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej 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 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania 

Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1). 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej zamawiającego. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

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

o udzieleniu zamówienia. 

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

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Pzp 

„Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590. 

XX. Postanowienia końcowe 

1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  

z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

3. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

4. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz  

z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż  
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w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 

2 zdanie drugie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zorganizowania zebrania wykonawców. 

 

XXI. RODO 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Witkowo,  

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo; 

▪ Z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy i Miasta Witkowo można się 

skontaktować pod nr tel. 63 2750661; 

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

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

 
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 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. 
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− 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; 

▪ przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XIX. Załączniki 

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1; 

2. Oświadczenie w formie JEDZ – zał. nr 2; 

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej – zał. nr 3 ;  

4. Projektowane postanowienia umowy – zał. nr 4; 

5. Wykaz dostaw – zał. nr 5; 

6. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Pzp. - zał. nr 6; 

7. Oświadczenie zgodne z art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 … - zał. nr 7; 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 8.  
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy  

Nazwa wykonawcy ............................................................................................................... 

Adres wykonawcy ............................................................................................................... 

Miejscowość      ......................................................  Data ............................................ 

   

Adres poczty elektronicznej:   ................................................   

Strona internetowa:   ................................................   

Numer telefonu:   ................................................   

Numer faksu:    ................................................  

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................ 

Numer NIP/PESEL:   ................................................  

 

2. Dane dotyczące zamawiającego 

Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo 

Ulica Gnieźnieńska 1 

Kod Miejscowość: 62-230 Witkowo 

 

3. Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn.: Zakup  

i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, nr sprawy: ITz.271.12.2022, oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę: 

 

4. Cena oferty 

Łączna cena netto.............................................................................................................zł  

(słownie: ...........................................................................................................................) 

podatek VAT....................................................................................................................zł 

Łączna cena brutto............................................................................................................zł 

(słownie: ...........................................................................................................................) 

 

5. Informacja dot. powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: 

Informuję, że: 

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów lub usług*: 

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

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,   

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub 
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usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to: 

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*  

 

6. Oświadczam, że: 

1) Wykonam zamówienie publiczne w terminie: ……… dni  

(Najkrótszy termin to 21 dni, najdłuższy termin to 45 dni). 

2) Termin płatności: 14 dni. 

3) 

  

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia. 

1) Oświadczam, że zapoznałem się ze dokumentami zamówienia, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia.  

3) Oświadczam, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia projektowane 

postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję 

się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

5) Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny  

z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do 

niej. 

6) Składając ofertę akceptuję postanowienia specyfikacji warunków zamówienia dot. 

przetwarzania danych osobowych. 

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu i których dane zostały przekazane zamawiającemu. 

 

8. Dokumenty: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

 

9. Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą 

być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

Termin gwarancji: Proszę wpisać „TAK” przy wybranym terminie 

24 miesiące  

36 miesięcy  
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wyodrębnić te dokumenty w postaci odrębnego 

pliku, zgodnie ze wskazaniami SWZ): 

…………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..……… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..…………… 

 

Rodzaj wykonawcy – należy wpisać właściwy: ……………………………………………. 

(opcje do wyboru: 1 – mikroprzedsiębiorstwo; 2 – małe przedsiębiorstwo, 3 – średnie 

przedsiębiorstwo, 4 – jednoosobowa działalność gospodarcza, 5 – osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej, 6 – inny rodzaj). 

 

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

(data) 

 

niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO 

DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 

utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 

zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia3. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia4 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej:  

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2022/S 100-276051 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 

jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie 

jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne 

zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 

poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że 

wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 

dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego 

dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego5 Odpowiedź: 

Nazwa:  Gmina i Miasto Witkowo 

ul. Gnieźnieńska 1 

62-230 Witkowo 

Państwo: Polska 

 
3 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
4 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
5 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
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Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 

zamówienia6: 

Zakup i dostawa komputerów przenośnych 

w ramach projektu grantowego "Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR" 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający (jeżeli dotyczy)7: 

ITz.271.12.2022 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, 

proszę podać inny krajowy numer 

identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma 

zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów8: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli 

dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest 

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem9? 

[] Tak [] Nie 

 
6 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
7 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
8 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
9 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
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Jedynie w przypadku gdy zamówienie 

jest zastrzeżone10: czy wykonawca jest 

zakładem pracy chronionej, 

„przedsiębiorstwem społecznym”11 lub czy 

będzie realizował zamówienie w ramach 

programów zatrudnienia chronionego? 

Jeżeli tak, 

jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 

niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 

której kategorii lub których kategorii 

pracowników niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany 

do urzędowego wykazu zatwierdzonych 

wykonawców lub posiada równoważne 

zaświadczenie (np. w ramach krajowego 

systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, 

w odpowiednich przypadkach, sekcji C 

niniejszej części, uzupełnić część V (w 

stosownych przypadkach) oraz w każdym 

przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 

zaświadczenia i odpowiedni numer 

rejestracyjny lub numer zaświadczenia, 

jeżeli dotyczy: 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu 

lub wydania zaświadczenia jest dostępne w 

formie elektronicznej, proszę podać: 

 

c) Proszę podać dane referencyjne 

stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub 

wydania zaświadczenia oraz, w stosownych 

przypadkach, klasyfikację nadaną w 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
10 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
11 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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urzędowym wykazie12: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 

zaświadczenie obejmują wszystkie 

wymagane kryteria kwalifikacji? 

Jeżeli nie: 

Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 

informacje w części IV w sekcjach A, B, C 

lub D, w zależności od przypadku.  

WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia: 

e) Czy wykonawca będzie w stanie 

przedstawić zaświadczenie odnoszące się do 

płatności składek na ubezpieczenie 

społeczne i podatków lub przedstawić 

informacje, które umożliwią instytucji 

zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego 

zaświadczenia bezpośrednio za pomocą 

bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim? 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna 

w formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

wspólnie z innymi wykonawcami13? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite 

europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w 

grupie (lider, odpowiedzialny za określone 

zadania itd.): 

b) Proszę wskazać pozostałych 

wykonawców biorących wspólnie udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 

biorącej udział: 

 

a): [……] 

 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Części Odpowiedź: 

 
12 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
13 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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W stosownych przypadkach wskazanie 

części zamówienia, w odniesieniu do której 

(których) wykonawca zamierza złożyć 

ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) 

osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, 

o ile istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa 

(jego form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów 

kwalifikacji określonych poniżej w części 

IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad 

określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje 

wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i 

podpisany przez dane podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 

technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w 

szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o 
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wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę 

dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w 

częściach IV i V14. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE 

POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom 

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek 

części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę 

podać wykaz proponowanych 

podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia 

tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – 

dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – 

informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej15; 

2. korupcja16; 

3. nadużycie finansowe17; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 

terrorystyczną18 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu19 

 
14 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
17 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
19 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
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6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi20. 

Podstawy związane z wyrokami 

skazującymi za przestępstwo na podstawie 

przepisów krajowych stanowiących 

wdrożenie podstaw określonych w art. 57 

ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy 

bądź jakiejkolwiek osoby będącej 

członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych 

wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne 

lub kontrolne, wydany został prawomocny 

wyrok z jednego z wyżej wymienionych 

powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej 

pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 

określony bezpośrednio w wyroku nadal 

obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna 

w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……][……]21 

Jeżeli tak, proszę podać22: 

a) datę wyroku, określić, których spośród 

punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać 

powód(-ody) skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to 

bezpośrednio ustalone w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   

]  

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 

punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna 

w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): [……][……][……][……]23 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania 

swojej rzetelności pomimo istnienia 

odpowiedniej podstawy wykluczenia24 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

 
20 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
23 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
24 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki25: 

[……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, zarówno w państwie, w którym 

ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim 

instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż 

państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, 

którego to dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to 

naruszenie obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub 

administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna 

i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 

została w nim bezpośrednio 

określona, długość okresu 

wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w 

jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

 
25 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach 

narosłe odsetki lub grzywny? 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 26 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB 

WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
27 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 

wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może 

na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może 

obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie 

prawa środowiska, prawa socjalnego i 

prawa pracy28? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu wykazania swojej rzetelności 

pomimo istnienia odpowiedniej podstawy 

wykluczenia („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienia mające na 

celu zakłócenie konkurencji? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 

informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął 

środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] 

Nie 

 
26 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
27 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
28 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki: [……] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo 

związane z wykonawcą doradzał(-o) 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób 

zaangażowany(-e) w przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia? 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe 

informacje na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH 

KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy 

wykluczenia o charakterze wyłącznie 

krajowym określone w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji): 

[……][……][……]29 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte 

środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

  

 
29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) 

wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do 

wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części 

IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych 

kryteriów kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach 

II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem 

przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim30, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.31, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 

już posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp 

do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać 

część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, 

adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]  

 
30 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
31 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT. 5 I 6 USTAWY PZP 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania 

pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”  

OŚWIADCZAM, że: 

• nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa  

w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty  

w niniejszym Postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

• przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa  

w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:.32 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

  

Przedstawiam w załączeniu następujące dokumenty lub informacje potwierdzające, że 

przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od ww. wykonawcy/wykonawców oraz że 

powiazania z ww. wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia: 

  

  

(dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby 

umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy) 

  

 

• 32 nieodpowiednie skreślić 
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Załącznik nr 4 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu ………... r. w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo mającą swą 

siedzibę w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, NIP: 7842299262, REGON: 311019467  

reprezentowaną przez: Mariana Gadzińskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, zwaną 

dalej Zamawiającym,    

a 

……………. z siedzibą ……………, zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie art. 129 

ustęp 1 punkt 1 oraz artykuł 132 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 295 szt. komputerów przenośnych  (typu laptop), wraz 

z niezbędnym oprogramowaniem, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem, lub 

sprzętem, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci  

z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

2. Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej 

Umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących 

integralną część umowy. 

5. Osoby do kontaktu: 

1) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest .……… 

2) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest…………… 

6. Przy dostawie towaru Zamawiający wymaga obecności pisemnie upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, bez względu na sposób dostarczania towaru - w przeciwnym 

razie przysługuje Zamawiającemu prawo nieprzyjęcia towaru. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

realizacji umowy i SWZ, uwzględnił je w wynagrodzeniu oraz nie zgłasza do nich uwag. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje  

i doświadczenie niezbędne do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

jednocześnie przy wykonywaniu umowy posługiwać się osobami posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje. 

9. Wykonawca wykona umowę samodzielnie/ z udziałem Podwykonawców ……………….. 

 



 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

§ 2. 

Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca wykona umowę w terminie …….. dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Za termin wykonania Umowy rozumie się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 

Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, potwierdzającego dostawę wszystkich elementów 

przedmiotu Umowy oraz dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2. Wzór 

Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie: 

1. Za wykonanie umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 

…………. zł netto (słownie: …………………………………….. zł 00/100), plus należny 

podatek VAT w wysokości …………….. zł. 

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… zł, słownie: …………………… 

………………….zł 00/100. 

2. Podana w ust. 1 kwota została ustalona w oparciu o złożoną ofertę. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie 

powstaną w związku z realizacją Umowy, w szczególności koszty opakowania, transportu  

i rozładunku Przedmiotu Umowy oraz koszty licencji oprogramowania. 

 

§ 4. 

Rozliczanie: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury częściowej. 

2. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego, a zapłata faktury następuje 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura 

dokumentująca sprzedaż powinna uwzględniać sprzedaż i dostawę sprzętu 

komputerowego w postaci komputerów przenośnych (typu laptop) wraz  

z oprogramowaniem, z wyszczególnieniem liczby dostarczonych zestawów 

komputerowych. 

3. Fakturę należy wystawiać na:  

Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,  

NIP 784 229 92 62; 

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za świadczenie 

serwisu gwarancyjnego.  

5. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu z banku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy. 

6. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za dostawę 

sprzętu wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowaną fakturą,  

w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy  

z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT są 

obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment). 
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7. Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego 

umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment). 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia 

Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT,  a faktura  

w przypadku, o którym mowa w ust. 6, będzie zawierać specjalne oznaczenie  w postaci 

zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki 

określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany  

w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez 

Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej 

liście podatników VAT’’. 

10. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności  

z tytułu wynagrodzenia na instytucje finansowe lub banki finansujące Wykonawcy 

realizację Umowy po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Dostawa: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, 

kompletnego, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości  i funkcjonalności, 

posiadającego wymagane parametry techniczne, spełniającego wymagane polskim 

prawem normy oraz wolnego od wszelkich wad fizycznych  i prawnych. 

2. Wykonawca najpóźniej przy dostawie towaru przedłoży dokumenty niezbędne do 

prawidłowego użytkowania dostarczonego sprzętu, w tym m.in. karty gwarancyjne.  

W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował dokumentami w języku obcym, jest 

zobowiązany do ich przetłumaczenia na język polski. W przypadku braku tłumaczenia 

dokumentów obcojęzycznych na język polski, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia 

towaru. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas 

przewozu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu umowy do 

miejsca dostawy. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

na terenie Gminy i Miasta Witkowo, środkiem transportu Wykonawcy, na jego koszt  

i odpowiedzialność. 

4. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych, Zamawiający nie 

będzie potwierdzał odbioru towaru na dokumentach typu WZ przed dokładnym 

sprawdzeniem dostarczonego towaru. 

5. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie zapakowane. 

6. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-

odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, potwierdzający 

prawidłowość i kompletność dostawy. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad 

lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub 

wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i usterek w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół odbioru  

z uwzględnieniem stwierdzonych wad i usterek, podpisany przez obie Strony. Po usunięciu 

wad lub wymianie na nowy, Zamawiający dokona ponownego odbioru przedmiotu umowy 
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– w tym przypadku postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Ustęp ten 

nie narusza postanowień niniejszej umowy dotyczących kar umownych.  

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 

24-godzinnym wyprzedzeniem. Dostawa powinna się odbyć w godzinach pracy urzędu 

Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 

– 15:00. 

8. Najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy wykaz numerów 

seryjnych oferowanego sprzętu – należy przesłać na adres e-mail: przetargi@witkowo.pl 

 

§ 6. 

Kary umowne: 

1.  Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

d)  za nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy  

w terminach określonych umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego 

po ustalonym dniu odbioru do dnia odbioru. 

e) w przypadku gdy dostawy objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot 

niezaakceptowany przez Zamawiającego lub nieujawniony przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek, 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia, kiedy 

zapłaty tej dokonał Zamawiający, 

g) za naruszenie obowiązków w zakresie RODO – przetwarzania danych osobowych 

osób fizycznych biorących udział w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 

brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy 

zgłoszonego  przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego po ustalonym dniu odbioru do dnia odbioru. 
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2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą być naliczone w ramach 

niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 7. 

Obowiązki, materiały: 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest całkowicie nowy, nieużytkowany  

i nieregenerowany uprzednio, sprawny i kompletny, wolny od wad oraz całkowicie zgodny 

z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony żadnymi prawami osób 

trzecich. 

 

§ 8. 

Gwarancja, rękojmia: 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone laptopy objęte są …….. miesięczną gwarancją 

producenta (termin gwarancji producenta zostanie wprowadzony zgodnie z ofertą 

Wykonawcy), począwszy od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu 

odbioru. Wykonawca oświadcza ponadto, że warunki gwarancji producenta nie przewidują 

wyłączeń lub ograniczeń jakichkolwiek uprawnień z tytułu gwarancji w przypadku dalszej 

sprzedaży lub przekazania innemu podmiotowi laptopów w drodze darowizny,  

2. Gwarancja producenta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

dostarczonych laptopów, wobec czego Strony ustalają, że Wykonawca niniejszym 

wskazuje numer telefonu oraz  adres e-mail, na który Zamawiający/beneficjent programu, 

może zgłaszać Wykonawcy wady lub usterki  w  ramach posiadanych uprawnień z tytułu 

gwarancji jak również wszelkie nieprawidłowości związane z przebiegiem realizacji 

roszczeń gwarancyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenie  

w terminie 48 godzin.  

Numer telefonu: ………………, e-mail: ………………………,   

Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do dokonywania kontroli prawidłowości 

realizacji roszczeń gwarancyjnych. W tym celu jest uprawniony do zadawania Wykonawcy 

wszelkich pytań dot. realizacji poszczególnych zgłoszeń gwarancyjnych, jak  

i pozyskiwania danych zbiorczych dot. liczby zgłaszanych roszczeń i charakteru tych 

roszczeń. Wykonawca jest obowiązany do udzielania odpowiedzi Zamawiającemu  

w terminie 48 godzin od wpływu zapytania.  

3. Dostarczone laptopy służą realizacji celów Programu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”   

i będą przekazywane na podstawie umów darowizny zawieranych z beneficjantami ww. 

programu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na korzystanie  

z uprawnień gwarancyjnych i rękojmi przez beneficjentów ww. programu.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień dotyczących kar 

umownych.  
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy jak za działanie lub zaniechanie własne.  

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi mogą być egzekwowane niezależnie od uprawnień  z tytułu 

gwarancji producenta. 

7. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta usług z tytułu gwarancji na 

warunkach ujętych w SWZ lub Umowie, obowiązki z tytułu gwarancji przechodzą na 

Wykonawcę, który jest zobowiązany świadczyć z tego tytułu w miejsce producenta na 

warunkach nie gorszych niż ujęte w SWZ lub Umowie, na własny koszt. O odmowie 

świadczenia usług gwarancyjnych przez producenta sprzętu, Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje Wykonawcę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia towaru w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu dostarczenia 

go naprawionego i wolnego od wad do Zamawiającego lub beneficjenta programu 

grantowego. Koszty związane z przysłaniem serwisu oraz z transportem towaru z i do 

Zamawiającego lub beneficjenta programu grantowego, ponosi Wykonawca. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, przy czym okres rękojmi równa się okresowi udzielonej gwarancji. 

10. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji zawarte są w załączniku nr 8 do 

SWZ. 

 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych  

w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o: 

1) Wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2) Ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy. 

3) Wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

4) Nieprzystąpieniu do wykonania umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

wskazania terenu realizacji umowy lub nieuzasadnionym przerwaniu dostawy przez 

Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Odstąpienie od umowy 

może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na podjęcie obowiązków. 

5) Nierzetelnym i opieszałym wykonywaniu umowy przez wykonawcę, które naraża 

Zamawiającego na straty, a pomimo dodatkowego upomnienia, nie następuje poprawa  

w wykonywaniu tych obowiązków. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia, bez 

uzasadnionej przyczyny, odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania  

w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie  

w umówionym terminie. 
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4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie, wraz ze wskazaniem terminu 

rozwiązania umowy. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń 

stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do 

naliczenia kar umownych, także za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz  

z innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy). 

 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Umowa może zostać wykonana przy udziale Podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację umowy  

przy pomocy Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

umowy.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawcy mających wpływ na realizację niniejszej umowy. 

 

§ 11. 

Warunki zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć: 

1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu: 

a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoce we wskazaniu miejsca 

realizacji umowy Wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczność miała lub 

będzie mogła mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy, o ilość dni 

zwłoki, wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, 

b) z powodu zmian w przepisach prawnych związanych z przedmiotem zamówienia, 

które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje się do przedmiotu umowy,  

w tym zmian przepisów prawa UE, co spowoduje konieczność dostosowania 

przedmiotu umowy do zmiany przepisów. 

c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym  

w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej 

skutków, 

d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących 

przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów 

niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia 

wymagań ww. osób trzecich, 

e) zmiany terminu z powodu sytuacji, które zostały opisane w pkt 2 niniejszego 

paragrafu. W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie przez Wykonawcę 

szczegółowego uzasadnienia. 



 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

f) Termin wykonania po zmianach określonych powyżej nie powinien przekroczyć 

daty 30.11.2022 r. 

2) Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego  

w SWZ, spowodowanego: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia, złożonej ofercie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że 

zaproponowany nowy sprzęt nie będzie gorszy od zaproponowanego w ofercie, 

b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji zaoferowanego sprzętu,  

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia i ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, 

d) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów, 

e) w sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, wpływającej np. na brak 

możliwości dostawy przedmiotu umowy w określonym terminie,  

f) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań 

technicznych, niż założone w SWZ, 

g) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano  

w chwili zawarcia umowy, 

h) zmiana sposobu wykonania umowy może dotyczyć sytuacji określonych w pkt. 1 

niniejszego paragrafu. 

i) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy  

w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie 

przewidziano w chwili zawarcia umowy, 

j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożnością wykonania dostawy. 

k) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 

wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. Zmiana 

zakresu umowy może się wiązać ze zmianą wysokości wynagrodzenia. Zmiana 

zakresu umowy nie powinna przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3) Poprawienia omyłek w treści umowy. 

4) Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych. 

2. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej 

ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii, a także związanej z wojną toczącą się 

pomiędzy Rosją a Ukrainą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu 

przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany 

powinno zawierać szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks. 
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§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach spornych właściwy będzie miejscowo sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do UMOWY  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………….. 

Data dokonania odbioru: ……………………………….…………………………………….. 

Ze strony Zamawiającego: 

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie               ……………….………………………………… 

                                                (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Ze strony Wykonawcy:                                  ……………….………………………………… 

                                                (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …………………………… z dnia 

………………..…………....……. jest: ………………..…………... 

Potwierdzenie kompletności dostawy*: 

Tak* 

Nie* – zastrzeżenia:  

……………………………………………………………........................................................... 

 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy* z parametrami /funkcjonalnością 

zaoferowaną w ofercie: 

Potwierdzam* 

Nie potwierdzam* – zastrzeżenia:  

……………………………………………………………........................................................... 

 

Końcowy wynik odbioru: 

Pozytywny* 

Negatywny* – zastrzeżenia:  

……………………………………………………………........................................................... 

 

*niewłaściwe skreślić 

Podpisy: 

 

…………………………. …………………………. 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 5 

WYKAZ DOSTAW 

Rodzaj 

dostawy 

Wartość, za 

którą 

wykonawca 

był 

odpowiedzialn

y 

Czas realizacji 

miejsce 

wykonania 

podmioty, 

na rzecz 

których 

dostawy te 

zostały 

wykonane 

Rozpoc

zęcie 

 

Zakończeni

e 
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Załącznik nr 6 

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

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

Nazwa i adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU,  

O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa komputerów 

przenośnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”  

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.  

poz. 1129 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego są aktualne.  

 

 

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

(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 7 

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

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

Nazwa i adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W ZAKRESIE ART. 5k 

ROZPORZĄDZENIA  (UE) NR 833/2014 W BRZMIENIU NADANYM 

ROZPORZĄDZENIEM 2022/576 ORAZ ART. 7 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 

2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ.U. 2022, 

POZ. 835). 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k 

rozporządzenia  (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 

7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

2022, poz. 835). 

 

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

(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 8 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 Laptop z niezbędnym oprogramowaniem   

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Oferowany 

sprzęt 

spełnia 

wymagane 

parametry 

techniczne  

Tak/Nie 

Informacja o 

parametrach 

oferowanego 

sprzętu lub 

jego nazwa, 

itp.  

Zastosowanie Komputer mobilny wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem będzie wykorzystywany dla 

potrzeb aplikacji biurowych, obliczeniowych, 

dostępu do Internetu, poczty elektronicznej oraz 

potrzeb edukacyjnych na różnych poziomach 

kształcenia i dostosowany do różnych wymagań i 

platform edukacyjnych 

 - 

Matryca Matryca o przekątnej 15.6” z powłoką 

przeciwodblaskową i rozdzielczością 1920 x 

1080  

 Wielkość 

Jasność matrycy 250 cd/m2  Jasność 

kontrast min. 700:1  Kontrast 

 

Procesor Procesor wielordzeniowy, osiągający wynik min. 

6200 punktów w teście PassMark CPU Mark 

według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html 

na dzień 17.05.2022r. Zamawiający udostępnia 

test Passmark CPU Mark na dzień 17 maja 2022 

roku na stronie postępowania 

 Model i wynik 

Pamięć RAM 1x8GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy 

do min 32GB, 2 sloty SODIMM, w tym min. 

jeden wolny 

 Wielkość i typ 

Pamięć masowa Fabrycznie zainstalowany objęty gwarancją 

producenta dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe 

 Model i 
pojemność 

 

 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna  Model 

Klawiatura Klawiatura w układzie US - QWERTY z 

wydzieloną klawiaturą numeryczną oraz z 

wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem 

 - 

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, 

regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 

klawiszy F1-F12 

 

Minimum 99 klawiszy  

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
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Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2 x 2W 

 - 

Cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i 

poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy 

 

Kamera internetowa z diodą informującą o 

aktywności, min. 0.9 Mpix, trwale zainstalowana 

w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną 

przysłonę 

 

Czytnik kart multimedialnych w formacie 

microSD lub SD 

 

Port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)  

Łączność 

bezprzewodowa 

Karta Wireless AX 2x2 + Bluetooth 5.2  - 

Bateria i 

zasilanie 

Min. 4-cell [min. 54Whr]  Moc zasilacza 

Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 

poziomu 100% w czasie max. 2 godzin 

 

Zasilacz o mocy min. 65W z klasycznym 

wtykiem, nie zajmującym złącza USB/USB-C 

 

Waga i wymiary Waga max 2,3 kg z baterią 4-cell   Waga i wymiary 

Suma wymiarów notebooka nie większa niż 630 

mm 

 

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka 

wzmacniane  

 - 

Uszczelnienie dookoła matrycy chroniące 

klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed 

kurzem i wilgocią 

 

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni  

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera 

zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna 

obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia 

wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz 

samego urządzenia wskazującego 

(wmontowanego na stałe). Możliwość, bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do 

niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o: dacie produkcji komputera (data 

produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, 

procesorze, a w szczególności min. i maks 

osiąganej prędkości, pamięci RAM z informacją 

o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. 

Nieusuwalny (nieedytowalny) identyfikator 

sprzętu, nie podlegający skasowaniu nawet po 

aktualizacji BIOS 

 - 
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Funkcja logowania się do BIOS na podstawie 

hasła użytkownika i administratora (hasła 

niezależne), możliwość ustawienia haseł 

administratora oraz użytkownika składających się 

z małych liter, dużych liter, cyfr, znaków 

specjalnych.  

BIOS zawierający informację o stanie 

naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, 

ponadto możliwość zarządzania trybem 

ładowania baterii (np. określenie docelowego 

poziomu naładowania) 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu 

(należy załączyć do oferty) 

 - 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

(należy załączyć do oferty) 

 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)  

Potwierdzenie spełnienia kryteriów 

środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 

niebezpiecznych w postaci oświadczenia 

producenta jednostki 

 

Potwierdzenie kompatybilności komputera z 

oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze 

strony) 

 

EnergyStar  – załączyć do oferty certyfikat lub 

wydruk z strony 

 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z 

normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 

ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy 

dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 

22dB (załączyć do oferty oświadczenie 

producenta opatrzone numerem postępowania) 

 - 

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem 

użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co 

BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot 

lub BIOS, umożliwiający przetestowanie 

komputera a w szczególności jego składowych 

 - 

System zapewniający pełną funkcjonalność, a 

także zachowujący interfejs graficzny nawet w 

przypadku braku dysku twardego oraz jego 

uszkodzenia, nie wymagający stosowania 

zewnętrznych i dodatkowych nośników pamięci 

masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej 
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Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ 

sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami 

szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje 

uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to 

musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na dysku 

twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer 

kluczy szyfrowania musi odbywać się w 

dedykowanym chipsecie na płycie głównej 

 - 

Czytnik linii papilarnych   

System 

operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny MS Windows 

10 Professional 64bit PL, (Zamawiający 

dopuszcza wersję systemu przeznaczonego dla 

edukacji zgodnie z dokumentem Shape the Future 

Reference Number: 15568 3/4/2022), klucz 

licencyjny zapisany trwale w BIOS, 

umożliwiający instalację systemu operacyjnego 

bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza 

licencyjnego lub równoważny*.  

 

*Równoważność dla Systemu operacyjnego 

Microsoft Windows: System operacyjny klasy PC 

musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji:  

1. System operacyjny dla komputerów 

przenośnych, z graficznym interfejsem 

użytkownika, 

2. System operacyjny ma pozwalać na 

uruchomienie i pracę z aplikacjami 

użytkowanymi przez Zamawiającego, 

w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016; 

MS Visio 2007, 2010, 2016; MS Project 2007, 

2010, 2016; EMID, AutoCAD. 

3. System ma udostępniać dwa rodzaje 

graficznego interfejsu użytkownika: 

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy 

pomocy klawiatury i myszy, 

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem 

na urządzeniach typu tablet lub monitorach 

dotykowych, 

4. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu 

językach do wyboru – w tym Polskim i 

Angielskim, 

 System 
operacyjny 
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5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej 

następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

6. Wbudowany system pomocy w języku 

polskim, 

7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji 

dostępne w języku polskim, 

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych 

aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 

operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem 

udostępnianym przez producenta systemu z 

możliwością wyboru instalowanych 

poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, 

które z poprawek są potrzebne, 

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i 

poprawek systemu poprzez mechanizm 

zarządzany przez administratora systemu 

Zamawiającego, 

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów 

bezpieczeństwa związanych z działaniem 

systemu operacyjnego, 

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla 

ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 

systemem konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory i regułami IP v4 i v6; 

12. Wbudowane mechanizmy ochrony 

antywirusowej i przeciw złośliwemu 

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi 

aktualizacjami, 

13. Wsparcie dla większości powszechnie 

używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, 

Plug&Play, Wi-Fi), 

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany 

domyślnej drukarki w zależności od sieci, do 

której podłączony jest komputer, 

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą 

poprzez polityki grupowe – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub 

ograniczających funkcjonalność systemu lub 

aplikacji, 

16. Rozbudowane, definiowalne polityki 

bezpieczeństwa – polityki dla systemu 

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, 

konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi 

uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 
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18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp 

do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 

ochrony kont użytkowników. 

19. Zintegrowany z systemem moduł 

wyszukiwania informacji (plików różnego typu, 

tekstów, metadanych) dostępny z kilku 

poziomów: poziom menu, poziom otwartego 

okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 

użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych, 

20. Zintegrowany z systemem operacyjnym 

moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi. 

21. Obsługa standardu NFC (near field 

communication), 

22. Możliwość przystosowania stanowiska dla 

osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – 

wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 

centralny; 

24. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu 

o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o 

certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

25. Mechanizmy wieloelementowego 

uwierzytelniania. 

26. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na 

bazie certyfikatu, 

27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla 

Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy 

transportowej IPsec, 

28. Wbudowane narzędzia służące do 

administracji, do wykonywania kopii 

zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz 

generowania raportów z ustawień polityk; 

29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET 

Framework 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach, 

30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość 

uruchamiania interpretera poleceń, 

31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – 

możliwość zdalnego przejęcia sesji 
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zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 

problemu z komputerem, 

32. Transakcyjny system plików pozwalający na 

stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie 

zapasowe, 

33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci 

oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 

modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii 

zapasowych (Backup); automatyczne 

wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji 

wcześniejszej, 

35. Możliwość przywracania obrazu plików 

systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 

36. Identyfikacja sieci komputerowych, do 

których jest podłączony system operacyjny, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do 

min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 

predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 

ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania 

plików itp.), 

37. Możliwość blokowania lub dopuszczania 

dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu), 

38. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu 

hypervisor, umożliwiający, zgodnie z 

uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 

maszyn wirtualnych, 

39. Mechanizm szyfrowania dysków 

wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością 

szyfrowania ograniczonego do danych 

użytkownika, 

40. Wbudowane w system narzędzie do 

szyfrowania partycji systemowych komputera, z 

możliwością przechowywania certyfikatów w 

mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w 

wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci 

przenośnej USB. 

41. Wbudowane w system narzędzie do 

szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 

centralnego zarządzania poprzez polityki 

grupowe, pozwalające na wymuszenie 

szyfrowania dysków przenośnych 
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42. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii 

zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 

partycji w usługach katalogowych. 

43. Możliwość instalowania dodatkowych 

języków interfejsu systemu operacyjnego oraz 

możliwość zmiany języka bez konieczności 

reinstalacji systemu 

Oprogramowani

e wspomagające 

pracę 

użytkowników 

końcowych 

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową 

licencją do wykonywania aktualizacji systemu i 

jego zasobów umożliwiające: 

- określenie preferencji aktualizacji 

- ustawienie priorytetu aktualizacji 

- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących 

wersji sterowników, 

 

Dołączone do oferowanego komputera 

oprogramowanie producenta z nieograniczoną 

licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, 

aplikacji dostarczonych w obrazie systemu 

operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem 

zgodności producenta do najnowszej dostępnej 

wersji,  

- możliwość przed instalacją sprawdzenia 

każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u 

bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu 

połączenia internetowego z automatycznym 

przekierowaniem a w szczególności informacji: 

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących 

aktualizacji 

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 

c. priorytecie aktualizacji 

d. zgodność z systemami operacyjnymi 

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy 

aktualizacja 

f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z 

informacjami jak powyżej od punktu a do 

punktu e. 

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na 

krytyczne (wymagające natychmiastowej 

instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, 

numer seryjny komputera, informację kiedy 

dokonany został ostatnio upgrade w 

szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-

rrrr) 

 - 
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- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją 

jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą 

(dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) 

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, 

aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej 

obecnie wersji dla oferowanego komputera z 

możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu 

*.xml 

- raport uwzględniający informacje o: 

sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 

aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , 

zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym 

rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, 

błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz 

możliwość exportu takiego raportu do pliku  

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza (minimum): 1xHDMI 

1.4, 1xRJ-45, 1xUSB 2.0,  2xUSB 3.2 typu A, 

1xUSB 3.2 gen 2 typu C, port zasilania, gniazdo 

linki zabezpieczającej 

 - 

Wsparcie 

techniczne 

Dedykowany portal techniczny 

producenta, umożliwiający użytkownikowi 

końcowemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne 

zamawianie zamiennych komponentów 

 - 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o 

urządzeniu na jednej witrynie internetowej 

prowadzonej przez producenta (automatyczna 

identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, 

konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data 

wygaśnięcia gwarancji, data produkcji 

komputera, aktualizacje, diagnostyka, 

dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku 

recovery systemu operacyjnego) 

 

Warunki 

gwarancyjne 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 

na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty 

potwierdzające należy załączyć do oferty 

 Okres gwarancji 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia 

Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń 

będzie realizowany bezpośrednio przez 

Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 

Producenta 

 

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego 

producenta zgodny z zaproponowanym terminem 

gwarancji producenta 
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Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 

- Telefoniczne zgłaszanie usterek.  

- Dedykowany bezpłatny portal online producenta 

do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami 

serwisowymi. 

- Opcjonalna pomoc techniczna za 

pośrednictwem czat online 

 

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie 

dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji 

urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej 

awarii 

 

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako 

naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część 

zamienna wymagana do naprawy i/lub technik 

serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez 

klienta na następny dzień roboczy od momentu 

skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział 

Wsparcia Technicznego 

 

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i 

poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za 

pośrednictwem strony internetowej producenta 

 

Możliwość pobrania aktualnych wersji 

sterowników oraz firmware urządzenia za 

pośrednictwem strony internetowej producenta 

również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem 

technicznym 

 

Zamawiający wymaga narzędzia do zarządzania 

zgłoszeniami serwisowymi samodzielnie przez 

użytkownika końcowego za pomocą portalu 

internetowego lub innego narzędzia nie 

wymagającego działań po stronie dostawcy. 

Narzędzie powinno umożliwiać: 

- samodzielne wystawianie zgłoszeń 

serwisowych, śledzenie stanu zgłoszenia, 

komunikację z serwisem producenta przez edycję 

zlecenia i stanu zlecenia 

- dostęp do materiałów serwisowych - co najmniej 

podręczników serwisowych i not serwisowych 

- dostęp do materiałów szkoleniowych 

- możliwości dodawania plików do otwieranego 

lub otwartego zlecenia (zdjęcia uszkodzeń, opisy 

etc.)  

- śledzenie historii zleceń - raporty ze zleceń, 

historia - dla poszczególnych zleceń lub dla 

danego komputera  

- możliwość rejestrowania i zarządzania 

zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzeń 
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z oprogramowania zarządzającego dostarczonego 

przez producenta, możliwość konwertowania 

zdarzeń na zgłoszenia serwisowe do producenta - 

z poziomu narzędzia.  

- możliwość spięcia systemu serwisowego 

producenta z systemem helpdesk (dostępność API 

co najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, 

sprawdzenie stanu zlecenia, raport zleceń) 

- tworzenia kont dla inżynierów serwisu 

producenta z możliwością sprawdzenia statystyk 

wydajności / jakości ich pracy 

Niezbędne 

oprogramowanie 

Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Home & 

Student PL lub równoważny, w polskiej wersji 

językowej, zawierający min.: Word, Excel, Power 

Point, z licencją nieograniczoną czasowo wraz 

z unikatowym kluczem do aktywacji każdego 

dostarczonego pakietu z osobna na każde 

urządzenie. Przy czym, równoważność będzie 

oceniana w zakresie posiadania przez 

zaproponowane oprogramowanie, oprócz 

istotnych zbliżonych cech i parametrów do 

produktu referencyjnego, które muszą 

umożliwiać pełną obsługę wszystkich 

istniejących dokumentów, wytworzonych przy 

użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (pliki tekstowe, 

dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające 

makra i formularze, prezentacje itp.) bez utraty 

jakichkolwiek ich parametrów i cech 

użytkowych, również następujących 

szczegółowych funkcjonalności: 

 

- dla edytora tekstu MS Word 2019:  

a. podział okna roboczego na kilka dokumentów,  

b. edytor rysunków,  

c. wykonywanie korespondencji seryjnej 

bazującej na danych adresowych 

pochodzących np. z arkusza kalkulacyjnego,  

d. wstawianie tabel i wykresów z arkusza 

kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych, 

e. otwieranie plików PDF i edytowanie ich 

zawartości. 

- dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2019:  

a. ustawianie obszaru wydruku,  

b. ręczne rysowanie obramowania,  

c. automatyczne dopasowanie wielkości 

komórek do zawartości, 

d. obsługa makr,  

 Rodzaj pakietu i 

licencji 
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e. obsługa co najmniej 2 tys. Kolumn, 

f. nagrywanie, tworzenie i edycję makr 

automatyzujących wykonywane czynności, 

g. tworzenie wykresów linowych (wraz z linią 

trendu), słupkowych, kołowych, 

 

- dla programu do prezentacji MS Power Point 

2019:  

a. możliwość ustawiania dowolnego rozmiaru 

slajdu w centymetrach lub pikselach, 

b. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera. 

Zamawiający wymaga, aby licencja na 

zainstalowany pakiet biurowy nie była wcześniej 

aktywowana na innym sprzęcie komputerowym. 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji 

zainstalowanej licencji pod kątem ilości 

aktywacji u producenta pakietu biurowego 
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