GMINA KRYNICA-ZDRÓJ
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
na zadanie pn.
Innowacja i kreatywność w JST – warsztaty dla urzędników
(wyjazdowe dla 20 os.)
(znak sprawy: ZPiOD.271.19.2021)

ZATWIERDZIŁ:

Piotr Ryba
Burmistrz Krynicy-Zdroju
Krynica-Zdrój, dnia 31 grudnia 2021 r.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krynica-Zdrój
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
Nr telefonu 18 472 55 60
Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkrynica.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ, CZY ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej
ustawa PZP.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP w związku z art. 359
ust. 2 ustawy PZP – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości
zamówienia wyrażonej w złotych mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi
warsztatowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 2-dniowych warsztatów
wyjazdowych dla 20 osób z jednostek organizacyjnych gminy Krynica-Zdrój na temat
innowacja i kreatywność w JST.
2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi:
1) zapewnienie 2 (dwóch) trenerów oraz przeprowadzenie warsztatów w ilości 28
godzin (2 dni x 14 godzin warsztatów);
2) zapewnienie transportu, noclegów i wyżywienia/cateringu;
3) zapewnienie materiałów szkoleniowych.
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3. Zamawiający wymaga aby miejsce szkolenia znajdowało się w odległości
maksymalnie do 40 km od granic administracyjnych Krakowa.
4. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „DIALOG Działanie
Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne
Miasta współtworzone przez mieszkańców”.
5. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia
umowy – Załącznik Nr 4 do SWZ oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
Załącznik Nr 5 do SWZ.
6. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

IV.

80510000-2

Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9

Usługi szkolenia personelu

80570000-0

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 45
dni, liczonym od dnia zawarcia umowy.

V.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ.

VI.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB
UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Małgorzata Górka – Specjalista ds. Strategii nr tel. 18 472 55 40 - zagadnienia
merytoryczne
2) Tomasz Syjud – Specjalista ds. zamówień publicznych nr tel. 18 472 55 60 zagadnienia proceduralne
2. Postępowanie prowadzone jest w
platformazakupowa.pl pod adresem:

języku

polskim

za
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pośrednictwem

https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych
środków dowodowych;
3) przesyłania
odpowiedzi
na
wezwanie
Zamawiającego
do
złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu;
4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot.
treści przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
8) przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do Zamawiającego.
4. 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.
5. 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.
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6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf;
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz
uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
9. 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/45instrukcje
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10. Zalecenia Zamawiającego:
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych;
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf;
3) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów:
a) .zip,
b) .7Z;
4) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie
wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB;
6) 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;
7) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym;
8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów
w weryfikacji plików;
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty;
10) zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email;
11) osobą składającą
w dokumentacji;

ofertę

powinna

być

osoba

kontaktowa
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podawana

12) ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu
czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert;
13) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2
zamiast SHA1;
14) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików;
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu;
16) 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.
VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia 10 lutego 2022 r.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.

VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis
elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. 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
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rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym
przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym
przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl;
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. 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”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. 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.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu
do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że będzie podlegać
odrzuceniu.
9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów
sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest
załączyć tłumaczenie na język polski.
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10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11. 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.
12. W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć
dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. Wymagania w zakresie 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 w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej;
2) w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowany podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy
pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, dokonuje mocodawca; poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz;
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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IX.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krynica_zdroj w myśl ustawy PZP na
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12 stycznia 2022 r. do
godziny 1000.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania
oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio
na
dokumentach
przesłanych
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku
osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż
oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania
oferty
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

X.

TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.
12 stycznia 2022 r. o godzinie 1010.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po
usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja
zostanie
opublikowana
na
platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.

stronie

postępowania

na

6. Zgodnie z ustawą PZP zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji
otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma
jedynie takie uprawnienie.
XI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),
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,
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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. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres czasu wskazany w art. 111 ustawy PZP.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
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XII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać jako cenę brutto, w której należy uwzględnić podatek VAT
w obowiązującej wysokości na dzień składania oferty.
3. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178).
4. Cena oferty powinna być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być
wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Zgodnie z art. 225 ustawy PZP jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
W takiej sytuacji, w ofercie, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW,
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1) Cena – znaczenie 60%;
2) Doświadczenie trenerów – znaczenie 40%.
2. Powyższe kryteria będą wyliczone według następujących zasad:
1) Kryterium cena (Kc)
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najniższa cena spośród ocenianych ofert
Kc = ------------------------------------------------------------ x 60
cena ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 60.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2) Kryterium doświadczenie trenerów (Kdt)
Punkty w kryterium „Doświadczenie trenerów”, zostaną przyznane na podstawie
przedstawionego w ofercie doświadczenia, w oparciu o oświadczenie i wykaz
realizacji zawarty w formularzu oferty, dotyczący przeprowadzonych warsztatów
lub szkoleń.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dwóch trenerów oraz
przedstawić posiadane przez nich doświadczenie.
Za każdy przeprowadzony, przez osobę wskazaną jako trener, warsztat lub
szkolenie na temat innowacyjności lub kreatywności w jednostkach samorządu
terytorialnego lub na temat Human Smart Cities, oferta otrzyma 10 punktów.
Każda osoba wskazana jako trener, może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Jeżeli wskazany w ofercie zakres tematyczny szkolenia/warsztatu będzie
niedokładny, mało precyzyjny lub nie będzie odpowiadał wymaganej tematyce,
wskazanej powyżej, ofercie nie zostaną przyznane punkty.
Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 40.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik
wynikowy /W/ wg wzoru:
W = (Kc + Kdt)
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.
XIV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

Zamawiający

informuje

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 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
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albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1
powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników
postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.
5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają
opatrzenia podpisem zaufanym.
6. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
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7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w ppkt. 1 powyżej.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 8 i 9 powyżej wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
14. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP).
XVI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy
PZP.
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XVII.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

XVIII.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowią odpowiednio
Załącznik Nr 2 i 3 do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego a także stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
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XIX.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Zamówienie stanowi spójny i następujący po sobie ciąg działań. Zatem w przypadku
tego zamówienia podział na części będzie nieefektywny z uwagi na fakt, że
zamówienie składa się z elementów (etapów), które są ze sobą ściśle złączone,
a w przypadku podziału zamówienia skoordynowanie działań różnych wykonawców
wykonujących poszczególne etapy zamówienia, bez wątpienia utrudniłoby jego
realizację i zwiększyło jego koszty. Ponadto podział zamówienia, z uwagi na niską jego
wartość, mógłby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem.

XX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP
Zamawiający informuje, że odstępuje od określenia w opisie przedmiotu zamówienia
wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy
o pracę w myśl art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą
i autorską, wobec czego sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy
wynikającej z przepisów Kodeksu pracy.

XXII.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2
PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które
obejmowałyby
aspekty
gospodarcze,
środowiskowe,
społeczne,
związane
z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji
przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia.

XXIII.

INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94
USTAWY PZP
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżeń w zakresie ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie Wykonawców mających status zakładu pracy chronionej,
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spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym
celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznych marginalizowanych.
XXIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

XXV.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214
UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 i 8 ustawy PZP.

XXVI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ
LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji
lokalnej ani sprawdzenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, za wyjątkiem udostępnionych
w niniejszej SWZ i jej załącznikach.

XXVII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
1. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXVIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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XXIX.

INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
w ramach realizacji zamówienia.

XXX.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ
RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXXI.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 230 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XXXII.

WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga, jak i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

XXXIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXXIV.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY; WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że 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”:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail:
ugukry@ns.onet.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55
60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Innowacja i kreatywność w JST – warsztaty dla urzędników (wyjazdowe dla 20 os.),
znak: ZPiOD.271.19.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.
275 pkt 1 ustawy PZP);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP
przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli
projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo
jego trwałości bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych
projektów, albo do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy, oraz w celach
archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
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z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) 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.
XXXV.

ZAŁĄCZNIKI
Niniejsze załączniki stanowią integralną część SWZ:
1) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza oferty
2) Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
3) Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4) Załącznik Nr 4 - Projektowane postanowienia umowy
5) Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
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