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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. Zamawiającym jest: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania (zwany dalej 

„Łukasiewicz-ILiM”) 

ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 

NIP: 7831822694 

tel.: 61 850 48 90 

e-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

godziny pracy: 8:00 - 15:00 

2. Zamawiający tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i 

Magazynowania, wyznaczony został w trybie art. 37 ust. 2 i 4 oraz art. 38 

ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) jako Pełnomocnik Zamawiającego 

upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na 

rzecz następujących Zamawiających: 

a) Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie, pod adresem 02-822 

Warszawa, ul. Poleczki 19, NIP: 9512481668, REGON: 382967128,  

b) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych 

EMAG, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, zarejestrowanym w rejestrze 

przedsiębiorców pod nr KRS 0000849773, działającym na podstawie ustawy z 

dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, REGON: 386888354, NIP: 

6340125399,  

c) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Biopolimerów i Włókien 

Chemicznych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, 

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000855928, 

działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, REGON: 000043133, NIP: 7240000138, 

d) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej im. prof. 

I. Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, zarejestrowanym w 

rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000857893, działającym na podstawie 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, REGON: 

387049383, NIP: 5252836114,  

e) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, 

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000858544, 

działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, REGON: 387096477, NIP: 5250008519, 

f) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Inżynierii Materiałów 

Polimerowych i Barwników, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, 
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zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000856159, 

działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, REGON: 000044569, NIP: 8790170691, 

g) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych, ul. 

Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców 

pod nr KRS 0000853498, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 

2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, REGON: 000027542, NIP: 6310200771,  

h) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i 

Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, zarejestrowanym 

w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000846727, działającym na podstawie 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, REGON: 

000035257, NIP: 5223185370.  

3. Informacje dotyczące zamówień umieszczane są na stronie internetowej 

Zamawiającego www.ilim.lukasiewicz.gov.pl. 

4. Zamawiający jest instytutem Sieci działającym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098). 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

  

1. Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie przepisów 

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

poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zasadach określonych dla postępowań 

poniżej kwot określonych w art. 3 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usług prawnych (Część I zamówienia) oraz usług doradztwa  podatkowego (Część II 

zamówienia) w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, z wyłączeniem 

zastępstwa procesowego, zgodnie ze zleceniami złożonymi przez Zamawiającego w 

sposób i na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umownych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ  

Projektowanych postanowieniach umownych.  

3. Zamawiający zastrzega, że zakres, wielkość przedmiotu zamówienia może się różnić 

od wymienionego w SWZ i formularzu ofertowym. W takim przypadku, Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego, w szczególności 

roszczenie o odszkodowanie. 

4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 

ustawy Pzp.  Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części 

zamówienia. Zgodnie z art. 91 ust 2 Pzp.  

5. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na II części: 

 

Część I – Usług prawne;  

http://www.ilim.lukasiewicz.gov.pl/
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Część II – Doradztwo podatkowe. 

 

6. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Część - I 

 

 

        

        Część– II 

 

 

 

IV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

V. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST.1 PKT. 7 I 8 USTAWY 

PZP.  

     PRAWO OPCJI 

 

Zamawiający nie przewiduje skorzystania z zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy Pzp na zasadach określonych w Istotnych Postanowień Umownych.  

VI. INFORMACJA DOT. WIZJI LOKALNEJ; ROZLICZENIA W WALUCIE OBCEJ; 

ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA; ZALICZKI 

 

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej 

oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza 

przypadkiem określonym w art. 261 ustawy Pzp.  

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

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE:  ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, 

SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH, KORZYSTANIA Z KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–

315 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

VIII.  ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE  

Nie dotyczy 

IX.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku od dnia jej podpisania lub do 

wyczerpania maksymalnej kwoty wskazanej w umowie, w zależności które zdarzenie 

nastąpi pierwsze. 

Kod CPV Opis 

79100000-5 Usługi prawnicze 

Kod CPV Opis 

79220000-2 Usługi podatkowe 
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X.  INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

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

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów: 

 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: 

 

Dla części I: 

 Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi 

wykazać, że okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

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

okresie, wykonał lub wykonuje należycie: 

 

a. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegającą na 

doradztwie prawnym dotyczącym finansowania badań naukowych lub prac 

rozwojowych o wartości co najmniej 10.000 zł, przy czym w przypadku usług 

trwających nadal Wykonawca musi wykazać, że do terminu składania ofert 

wykonał usługę o wartości co najmniej 10.000 zł;  

b. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegającą na 

doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych, o wartości co najmniej 

10.000 zł, przy czym w przypadku usług trwających nadal Wykonawca musi 

wykazać, że do terminu składania ofert wykonał usługę o wartości co najmniej 

10.000 zł; 

c. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegającą na 

doradztwie prawnym z zakresu ochrony własności intelektualnej lub procesu 

komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, o wartości 

co najmniej 10.000 zł, przy czym w przypadku usług trwających nadal 

Wykonawca musi wykazać, że do terminu składania ofert wykonał usługę o 

wartości co najmniej 10.000 zł; 

d. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegających na 

doradztwie prawnym z zakresu prawa spółek handlowych, o wartości co 

najmniej 10.000 zł, przy czym w przypadku usług trwających nadal 

Wykonawca musi wykazać, że do terminu składania ofert wykonał usługę o 

wartości co najmniej 10.000 zł; 

e. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegających na 

doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy, o wartości co najmniej 10.000 zł, 

przy czym w przypadku usług trwających nadal Wykonawca musi wykazać, że 

do terminu składania ofert wykonał usługę o wartości co najmniej 10.000 zł; 
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f. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegających na 

doradztwie prawnym z zakresu prawa ochrony środowiska, o wartości co 

najmniej 5.000 zł, przy czym w przypadku usług trwających nadal Wykonawca 

musi wykazać, że do terminu składania ofert wykonał usługę o wartości co 

najmniej 5.000 zł; 

g. co najmniej jedną usługę, zakończoną lub trwającą nadal, polegających na 

doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, o wartości co 

najmniej 5.000 zł, przy czym w przypadku usług trwających nadal Wykonawca 

musi wykazać, że do terminu składania ofert wykonał usługę o wartości co 

najmniej 5.000 zł; 

Jedna usługa może spełniać kilka ww. wymogów, o których mowa w pkt. a-g. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wartości wykazywanych usług. 

 

Dla części II: 

 Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi 

wykazać, że okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

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

okresie, wykonał lub wykonuje należycie: 

co najmniej trzy usługi, zakończone lub trwające nadal, polegające na doradztwie 

podatkowym o wartości co najmniej 10.000 zł, przy czym w przypadku usług trwających 

nadal Wykonawca musi wykazać, że do terminu składania ofert wykonał usługę o wartości 

co najmniej 10.000 zł;  

 

Dla części I: 

 Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi 

wykazać, że dysponuje zespołem skierowanym do wykonania Zamówienia, 

składającym się z co najmniej 5 (pięciu) osób, które posiadają uprawnienia 

do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z 

dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1652 

ze zm.) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 75 ze zm.), w tym: 

a) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata, która 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (tj. doświadczenie 

zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w doradztwie prawnym 

związanym z finansowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych, 

b) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata, która 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (tj. doświadczenie 

zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w doradztwie prawnym z 

zakresu prawa zamówień publicznych,  

c) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata, która 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (tj. doświadczenie 

zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w doradztwie prawnym z 

zakresu prawa spółek handlowych,  

d) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata, która 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (tj. doświadczenie 

zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w doradztwie prawnym z 

zakresu prawa pracy, 
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e) co najmniej jedna osoba z tytułem radcy prawnego lub adwokata, 

posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym 

z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich,  

Przez „doświadczenie” rozumie się lata czynne zawodowo w wykonywaniu zawodu 

radcy prawnego lub adwokata. 

Spośród osób wskazanych w Wykazie, Wykonawca powinien wskazać jedną osobę, 

którą będzie pełnić funkcję kierownika Zespołu, odpowiedzialnego za kontakt z 

Zamawiającym oraz Zastępcę Kierownika Zespołu. 

Jedna osoba może spełniać więcej niż jedno z ww. wymagań. Jedna osoba nie może 

jednak zostać wskazana jako osoba posiadająca doświadczenie w więcej niż trzech 

obszarach wymienionych powyżej.  

 

Dla części II: 

 Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi 

wykazać, że dysponuje zespołem skierowanym do wykonania Zamówienia, 

składającym się z co najmniej 3 osób, które posiadają uprawnienia do 

wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub doradcy 

podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1652 ze zm.) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o 

radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 75 ze zm.) lub ustawą z dnia 5 

lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2117), w 

tym co najmniej 3 osoby z tytułem radcy prawnego lub adwokata lub 

doradcy podatkowego, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

zawodowe (tj. doświadczenie zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych) 

w doradztwie prawnym związanym z finansowaniem badań naukowych lub 

prac rozwojowych. 

Przez „doświadczenie” rozumie się lata czynne zawodowo w wykonywaniu zawodu radcy 

prawnego lub adwokata lub doradcy podatkowego. 

Spośród osób wskazanych w Wykazie, Wykonawca powinien wskazać jedną osobę, którą 

będzie pełnić funkcję kierownika Zespołu, odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym 

oraz Zastępcę Kierownika Zespołu. 

 

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

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

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

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

1. Podstawy wykluczenia: 

 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których 

zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 

(przesłanki obligatoryjne), 
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 Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z 

postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 

upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

2. Wykluczenie następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

 

XII.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

 

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

ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 

3 do SWZ. 

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

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych:  

a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 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 – załącznik nr 5 

do SWZ; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
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wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg treści 

określonej w załączniku nr 6 do SWZ; 

d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale X 

ust. 2 pkt 4  SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg treści określonej w załączniku 

nr 7 do SWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.3b, składa 

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

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

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

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3b, zastępuje się je w całości lub 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

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

a. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

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

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

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

prawidłowość i aktualność. 

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

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XIII.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale XII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

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

Rozdziale X SWZ.  

XIV.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

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

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w 

zależności co jest przedmiotem postępowania), wykonają poszczególni wykonawcy. 

XV. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zamówienia.  

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 

na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

XVI. PODMIOT TRZECI 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–

123 ustawy Pzp.  

Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp. 

XVII. SPOSÓB KOMUNIKACJI, WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 

poprzez platformę, dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na 

pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
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Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 

może trafić do folderu SPAM. 

7. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się 

z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: 

komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

8. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 

2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 

niż 512 kb/s, 

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10.0, 

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. 

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

i.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

ii.zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem.  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

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

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 

(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 

w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o 

wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 

niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

mailto:komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że minimalne wymagania 

techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to 

przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej 

dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 

„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kb/s. 

platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768 pikseli. 

14. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.   

15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

a) w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Zbigniew Kusik tel. 61 666 4819, 

komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

16. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się numerem przedmiotowego postępowania.  

17. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

18. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

19. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 18, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

20. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 19, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ; 

b. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ 

(jeżeli dotyczy); 

c. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty -  odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
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7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej – kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. W celu złożenia oferty należy skorzystać z Platformy dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan  i  postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

www.platformaprzetargowa.pl 

11. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 

postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji 

korzystania z Platformy, dostępnej na stronie: 

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

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIX. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

 

1. Podmiotowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub 

podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony 

w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. poz. 2452), dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 

118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 

zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 

1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 

https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan
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3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o 

których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy w zw. z art. 266 ustawy Pzp lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia). 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, dokonuje w przypadku:  

8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

8.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

8.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
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9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia). 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia). 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 

4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w  art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione 

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 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 (§ 7 ust. 2 

rozporządzenia). 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, 

dokonuje w przypadku:  

13.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą;  

13.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w  

art.117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia;  

13.3. pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia). 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).  

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 

lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 

5 rozporządzenia).  
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17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny 

podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, 

potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 

rozporządzenia).  

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 

do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia). 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania: 

19.1 muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

19.2 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w 

szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

19.3 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności 

za pomocą wydruku; 

19.4 muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do 

treści i kontekstu zapisanych informacji. 

 

Zalecenia Zamawiającego: 

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

szczególnym wskazaniem na .pdf 

2. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

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

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

3. 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.  

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

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym. 

5. 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.  

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. 

8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
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9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

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

godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

13. 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. 

 

Brak zastosowania się do powyższych rekomendacji (uwzględniając wymogi 

zgodnie z ustawą PZP) nie będzie powodować odrzucenia oferty Wykonawcy. 

Rekomendacje mają na celu ułatwienie sprawnego złożenia ofert przez 

Wykonawców. 

XX.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 do godz. 11.00 poprzez 

platformę Zamawiającego, dostępną na stronie: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2021 o godz. 11.30 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XXI.  WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

XXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.02.2022 r.  
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania 

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

upływa termin składania ofert. 

XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSÓBU OCENY OFERT  

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, powinno 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej 

z obowiązującymi przepisami oraz warunkami wskazanymi w SWZ i załącznikach 

realizacji przedmiotu zamówienia.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę 

przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i nie ujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie. 

2. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z Umowy oraz SWZ, jak również 

koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

3. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Cena nie będzie podlegała waloryzacji. 

4. Cenę oferty należy podać w polskich złotych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania 

się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN. Cenę oferty należy podać   

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (z dokładnością do 1 grosza) – 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do pełnego grosza. 

5. Cena podana w „Formularzu oferty” powinna być określona cyfrowo i słownie  

z wyszczególnieniem kwoty brutto, kwoty nie zawierającej podatku VAT (netto) oraz 

stawki i kwoty podatku VAT określonej zgodnie z obowiązującymi na dzień składania 

ofert przepisami prawa. 

6. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie   

z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla 

towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). 

8. 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 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w 

tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. 

9. 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; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

10. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności 

od zastosowanych rozwiązań. 

11. Do przeliczenia wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż 

PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania. 

12. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 2. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującym kryteriami i ich wagą:  

 

1) Kryterium I:  

Stawka brutto za roboczogodzinę (C)– waga 53%.  

Kryterium oceniane będzie w następujący sposób: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 53.  

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:  

 

         najniższa cena ofertowa brutto 

          (wśród rozpatrywanych ofert) 

C = ---------------------------------------- x 100 x 53% 

 stawka brutto za roboczogodzinę 

                  (oferty badanej) 

 

2) Kryterium II: 

Dla części I: 

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) – waga 45 

%. 

Kryterium oceniane będzie w następujący sposób: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 45. 

Ze względu na specyfikę zadań wykonywanych przez Zmawiającego konieczne jest, 

aby osoby (Zespół) Wykonawcy, wskazany w Wykazie (stanowiącym załącznik nr 7 

do SWZ) dysponował wybitnymi kompetencjami w zakresie: doradztwa prawnego 

związanego z finansowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych, doradztwa 

prawnego z zakresu prawa spółek handlowych oraz doradztwa prawnego w zakresu 

prawa własności przemysłowej i praw autorskich. 
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a) Zamawiający przyzna dodatkowe 5 punktów za każdy rok doświadczenia osoby z 

tytułem radcy prawnego lub adwokata (tj. doświadczenie zdobyte  

po uzyskaniu uprawnień zawodowych), ponad liczbę lat doświadczenia 

zawodowego, wymaganego w warunkach udziału postępowania, tj. 

 za co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym 

związanym z finansowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 pkt; 

 za co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym 

związanym z finansowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 10 pkt; 

 za co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym 

związanym z finansowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 15 pkt; 

 

b) Zamawiający przyzna dodatkowe 5 punktów za każdy rok doświadczenia osoby z 

tytułem radcy prawnego lub adwokata (tj. doświadczenie zdobyte  

po uzyskaniu uprawnień zawodowych), ponad liczbę lat doświadczenia 

zawodowego, wymaganego w warunkach udziału postępowania, tj. 

 za co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym 

związanym prawem spółek handlowych, Wykonawca otrzyma dodatkowe  

5 pkt; 

 za co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym 

związanym prawem spółek handlowych, Wykonawca otrzyma  dodatkowe  

10 pkt; 

 za co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym 

związanym prawem spółek handlowych, Wykonawca otrzyma dodatkowe  

15 pkt; 

 

c) Zamawiający przyzna dodatkowe 5 punktów za każdy rok doświadczenia osoby z 

tytułem radcy prawnego lub adwokata (tj. doświadczenie zdobyte  

po uzyskaniu uprawnień zawodowych), ponad liczbę lat doświadczenia 

zawodowego, wymaganego w warunkach udziału postępowania, tj. 

 za co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym  

z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich, Wykonawca 

otrzyma dodatkowe 5 pkt; 
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 za co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym  

z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich, Wykonawca 

otrzyma dodatkowe 10 pkt; 

 za co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym  

z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich, Wykonawca 

otrzyma dodatkowe 15 pkt; 

    

        

Dla części II: 

Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) – waga 45 

%. 

Kryterium oceniane będzie w następujący sposób: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 45. 

Ze względu na specyfikę zadań wykonywanych przez Zmawiającego konieczne jest, 

aby osoby (Zespół) Wykonawcy, wskazany w Wykazie (stanowiącym załącznik nr 7 

do SWZ) dysponował wybitnymi kompetencjami w zakresie: doradztwa 

podatkowego. 

a) Zamawiający przyzna dodatkowe 5 punktów za każdy rok doświadczenia dla 

każdej z 3 osób osobno z tytułem radcy prawnego lub adwokata lub doradcy 

podatkowego (tj. doświadczenie zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych), 

ponad liczbę lat doświadczenia zawodowego, wymaganego w warunkach udziału 

postępowania, tj. 

 za co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 pkt; 

 za co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 10 pkt; 

 za co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym, 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 15 pkt; 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca jest w stanie wykazać wyłącznie liczbę lat 

doświadczenia do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawcy nie przyznaje się punktów za spełnienie kryterium merytorycznego 

dotyczącego Doświadczenia osób.   
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W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie, punkty za Doświadczenie osób, w każdym z obszarów wskazanych w 

punktach a) – c) dla części I  oraz pkt a) dla części II zostaną przyznane wyłącznie w 

przypadku, gdy w danym obszarze zostanie wykazane doświadczenie osób tego z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie w tym 

obszarze zostało wykazane w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Osoby wykazane w ramach niniejszego kryterium muszą być tymi samymi 

osobami, które Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotowego zamówienia  na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 

X SWZ. 

 

3) Kryterium III: 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć  

w  wykonywaniu usługi (ON) – waga 2%. 

Kryterium oceniane będzie w następujący sposób: 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 2. 

 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna 2 punkty, jeżeli Wykonawca  

w ofercie zadeklaruje skierowania do wykonania Zamówienia co najmniej  

1 (jedną) osobę niepełnosprawną, spełniającą przesłanki statusu 

niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1172, z późn. zm.). 

 

Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 pkt za swoją ofertę. 

 

13. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 

zaokrągleń. 

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów w kryteriach oceny ofert. 

15. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę  

w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę  

w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 

16. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa  

w ust. 15, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
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nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

 

XXIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załączniki nr 1 do SWZ.  

 

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

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

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

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

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 

ofertę. 

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

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną. 

6. W przypadku podpisywania umów przez Pełnomocnika wykonawcy, Pełnomocnik 

zobowiązany będzie do złożenia każdemu z zamawiających dokumentu 

Pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza). 

7. Wykonawcy, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

8. Wykonawca wystawia i dostarcza faktury VAT na poszczególnych Zamawiających, o 

których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

9. Rozliczenia prowadzone mają być wg jednostek/ danych do wysyłki faktur. 

10. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191), będzie 

mógł przesyłać poszczególnym Płatnikom drogą elektroniczną (za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego) faktury elektroniczne (wraz z załącznikami), związane 

z realizacją niniejszego zamówienia.  

 

XXVI.  ZMIANY DO ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień Umowy w następujących przypadkach:  
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a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy, stanowi konsekwencję 

działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego 

i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było 

przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia 

konsekwencji działania siły wyższej.  Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie 

niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, 

którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani 

któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w 

części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z Umowy. Siła wyższa 

obejmuje, w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury 

powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów 

technologicznych, zagrożenie epidemiologiczne, epidemia, zamieszki, wojny, 

pożary, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, strajk generalny lub 

branżowy, zagrożenie epidemiologiczne, epidemia; 

b) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, 

a w szczególności: 

 może obniżyć koszt realizacji Przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania 

Przedmiotu Umowy, 

c) w razie, gdy podczas wykonania Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność 

dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania 

poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy; 

d) w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze 

informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, jeśli zmiany te nie 

mają charakteru istotnego; 

e) gdy obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, 

dla których została ona zawarta; 

f)   gdy zmiany wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie 

dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym 

zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania Umowy do zmienionych 

regulacji prawnych. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone 

w ust. 1 niniejszego paragrafu sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do 

kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których 

wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu 

podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej 

oferty niż pierwotnie. 

4. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczególności: 

a) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, 

b) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i Umowie. 

Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
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umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz. 374, ze zm.). 

XXVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

 

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 na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 ustawy Pzp,  oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

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

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

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

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

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ 

na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 

sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 

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

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

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

ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

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

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

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 



     
 

PRZ/00023/2021 „Świadczenie usług prawnych oraz doradztwa podatkowego dla 

Centrum Łukasiewicz oraz wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” 
 

28 

 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVIII.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z treścią art.19 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej „PZP” w związku z art. 13 ust. 1 - 3 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”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Logistyki i Magazynowania. Z administratorem można się z skontaktować: 

listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i 

Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, przez e-mail: 

office@ilim.lukasiewicz.gov.pl lub telefonicznie: 61 850 48 90. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować 

listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i 

Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”) lub przez e-mail: iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl 

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, którego 

dotyczy przedmiotowa dokumentacja. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa, w 

tym o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 PZP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane), zgodnie z art. 78 

ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z PZP. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących. Zgodnie z art. 75 PZP w przypadku korzystania przez osobę, której 

dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z 

żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 PZP informujemy, że skorzystanie przez osobę, której 

dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 
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mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; 

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 z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. Na podstawie art. 19 ust. 4 PZP informujemy, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania; 

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. 

10. Zgodnie z art. 19 ust. 5 PZP jako Zamawiający przetwarzamy dane osobowe 

zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

11. Zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 PZP jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności 

lub interesem publicznym, Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, w 

przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b w 

zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 

wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 

bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności 

archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia 

te nie służą wyposażaniu Zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej 

obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. 

12. Zgodnie z art. 18 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których 

mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 

13. Zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego 

prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgodnie z art. 74 ust. 4 PZP 

udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 PZP, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 

1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia 
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zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 PZP i art. 18 ust. 3-6 PZP, stosuje 

się odpowiednio. 

14. Zgodnie z art. 76 PZP skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są 

przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, 

o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

15. Zgodnie z art. 269 ust 2 PZP w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez 

Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 

15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 

Zamawiającego.  

16. Zgodnie z art. 269 ust 3 PZP Prezes Urzędu zapewnia techniczne utrzymanie 

systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn 

Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

XXIX.  ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA  

 

Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowne 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6  - Wykaz usług 

Załącznik nr 7 – Wykaz osób 


