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1. ZAMAWIAJĄCY:  

Przedmiot zamówienia realizowany jest wspólnie przez : 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda, NIP  588-214-00-41 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12 , 84-240 Reda, NIP 588-11-42-569 

Szkołę Podstawową nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie, Brzozowa 30, 84-240 Reda, 5882140058 

Działając na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w 

Redzie, Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 2  w Redzie i Szkołą Podstawową  nr 3 w Redzie z dnia 

10.01.2022 r. w celu wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.). 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Redzie jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia 

postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających. 

Dla każdej z części zamówienia podpisana zostanie jedna umowa przez wszystkich Zamawiających z 

wyodrębnieniem kwot na każdą z szkół odrębnie. Każdy Zamawiający będzie płatnikiem swojego 

zakresu zamówienia w danej części. 

 

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie 

tel.: (58) 738 64 00  

adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4reda.pl 

Profil nabywcy, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia  : 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193 
 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDZIE POSTĘPOWANIE, ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193 

 

adres strony internetowej: 

https://bip.sp4.reda.pl/  

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający 

wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

mailto:sekretariat@sp4reda.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193
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3.2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

 

4 INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Redzie oraz 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie w ramach projektu „Laboratoria 

Przyszłości”. 

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją rodzaju i ilości asortymentów stanowiących 

przedmiot dostawy zawarto w Załączniku 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku 1a 

do SWZ dla wszystkich części. 

5.3 Zamawiający dzieli zamówienie na cztery części: 

Część I  : Wyposażenie podstawowe. 

Część II   : Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z   

    zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część III : Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku. 

Część IV : Wyposażenie pracowni, narzędzia. 

 

5.4 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5.5 Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wspólne: 

Główny kod CPV:  

39290000-1 Wyposażenie różne 

Pozostałe kody : 
Część I  : Wyposażenie podstawowe. 

30232100-5 Drukarki i plotery  

31712200-2 Mikrosystemy 

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 

38651600-9 Kamery cyfrowe 

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo 

32351300-1 Akcesoria do urządzeń audio 
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31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

32341000-5 Mikrofony 

38650000-6  Sprzęt fotograficzny 

38651000-3 Aparaty fotograficzne 

30237200-1 Akcesoria komputerowe 

Część II  : Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym 

z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

72314000-9 Usługi gromadzenia oraz scalania danych 

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

37520000-9 Zabawki 

Część III : Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku. 

32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo 

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 

Część IV : Wyposażenie pracowni, narzędzia. 

39141300-5 Szafy 

39171000-1 Witryny wystawowe 

39143310-2 Stoliki 

39112000-0 Krzesła 

5.6 Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 

nr 6 do SWZ wzór umowy (dla wszystkich części). Dla każdej z części zamówienia podpisana zostanie 

jedna umowa przez wszystkich Zamawiających z wyodrębnieniem kwot na każdą z szkół odrębnie. 

Każdy Zamawiający będzie płatnikiem swojego zakresu zamówienia w danej części.  

5.9 Rozwiązania równoważne dla wszystkich części: 

Zamawiający dopuszcza  zaproponowanie  przez  Wykonawcę  w  ofercie  sprzętu  i  pomocy 

dydaktycznych rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia w 

Załączniku 1a do SWZ. Jeżeli Zamawiający posługuje się tam opisując przedmiot zamówienia zgodnie z 

art. 102 ust. 2 ustawy Pzp, za pomocą znaków towarowych. Szczegółowe informacje dot. 

równoważności zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. 

 

6. PODWYKONAWSTWO dla wszystkich części: 

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

6.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na usługi. 

6.3 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

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

podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 
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Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Powyższe dotyczy także 

podmiotu na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot 

udostępniający zasób zobowiązany jest do zrealizowania usług , których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

 

7. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH dla wszystkich części 

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla wszystkich części 

Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  zamówienia  był  realizowany  w  terminie  120 dni   

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze umowy, 

Załącznik nr 6 do SWZ. 

 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA dla wszystkich części 

9.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę:  

9.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

9.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

9.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

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

9.1.1.4. 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,  

9.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

9.1.1.6. powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

9.1.1.7. 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,  

9.1.1.8. 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  
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9.1.1.9. lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

9.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.1.1;  

9.1.3. 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;  

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

9.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 

jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

9.1.6. 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.  

9.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.  

9.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

9.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

10. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

udziału w postępowaniu dotyczące:  

10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

10.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

11. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 

PODSTAW WYKLUCZENIA dla wszystkich części 

11.1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:  

11.1.1. braku podstaw wykluczenia,  

11.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.  

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ww. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. 

11.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

11.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  

11.4.1. Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

11.4.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

11.4.1.2. art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

11.4.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

11.4.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .  

11.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

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

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

aktualność.  
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11.7. 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.  

11.8. 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:  

11.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne;  

11.8.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;  

11.8.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

11.8.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

11.8.3.2. zreorganizował personel,  

11.8.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

11.8.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

11.8.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

11.9 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.8 SWZ 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 11.8 SWZ nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.  

 

12.  ZALICZKI NA POCZET ZAMÓWIENIA - dla wszystkich części 

Zamawiający  nie przewiduje  udzielenie  zaliczki  na  poczet  wykonania  zamówienia,  o  której  mowa   

w art. 442 ust. 1, 3, 5 ustawy Pzp.   

 

13 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) dla wszystkich części 

13.1 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.  
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13.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w pkt. 11.2 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.  

13.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem 

nr 5 do SWZ).  

13.5 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

13.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na 

wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których 

mowa w pkt. 11.4 SWZ. 

 

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU 

POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY - dla wszystkich części 

14.1 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy.  

14.2 Zapisy pkt 14.1 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

15 FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY - dla wszystkich 

części 

15.1 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 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 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”.  

15.2 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 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 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  
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15.3 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.  

15.4 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.  

15.5 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

15.6 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 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.  

15.7 W przypadku gdy podmiotowe 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.  

15.8 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:  

15.8.1 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

15.8.2 innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

15.9 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

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

15.10 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.  

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

Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
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elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

15.12 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, 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.  

15.13 Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku:  

15.13.1 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;  

15.13.2 pełnomocnictwa - mocodawca.  

15.14 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

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

15.15 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.  

15.16 W przypadku, gdy podmiotowe 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.  

15.17 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, podwykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.  

15.18 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

15.19 Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie 

następujące wymagania:  

15.19.1 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;  

15.19.2 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

15.19.3 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  
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15.19.4 muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji.  

 

16 INFORMACJA 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 – dla wszystkich części 

16.1 Informacje ogólne:  

16.1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193 
 

16.1.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 

Wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia / poprawienia / uzupełnienia 

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

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

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

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

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

przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

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

wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

16.1.3 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. 

16.1.4 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. 

16.1.5 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
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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. 

16.1.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

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

stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

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

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

16.1.7 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. 

16.1.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się 

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

17 WZÓR UMOWY – dla wszystkich części 

Wzór umowy  w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  

 

18 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI– dla 

wszystkich części 

18.1 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Mariusz Thomasz 

Alicja Nastały 

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

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193 
 
w przypadku awarii, niedziałania platformy zakupowej dopuszcza się komunikację: 

sekretariat@sp4reda.pl   

18.2 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  

18.3 Komunikacja, w tym składanie ofert, 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.  

18.4 Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.  

 

19 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM– dla wszystkich części 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

20 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – dla wszystkich części 

20.1 Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 25.02.2022 r.  

20.2 Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

ofertą, o którym mowa w pkt 20.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

20.4 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 20.3 SWZ, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

20.5 W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 17.3 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 

21 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY dla wszystkich części 

21.1 Na ofertę, na każdą z części, składają się oddzielnie następujące dokumenty:  Formularz 

ofertowy  (Załącznik nr od 2a do 2d do SWZ). 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę / 

Wykonawców ubiegających się wspólnie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

Oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy, w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia – 

Załącznik nr 5 do SWZ).  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193
mailto:sekretariat@sp4reda.pl


Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 
Postępowanie nr 1.ZSP.TP.BN.D.2022 

15 
 

Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana 

przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy.  

Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności 

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).  

21.2 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

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

dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru.  

21.3 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.  

21.4 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. 

21.5 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. 

21.6 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. 

21.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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.  

21.8 Oferta powinna być: 

a)sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b)każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

c)złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

d)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 



Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 
Postępowanie nr 1.ZSP.TP.BN.D.2022 

16 
 

21.9 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”. 

21.10 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

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

formacie XAdES. 

21.11 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. 

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

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

21.13 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

21.14 Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W 

przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

21.15 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

21.16 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

21.17 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”. 

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

wskazaniem na .pdf 

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

formatów: 

a).zip  

b).7Z 

b)Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

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

d)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.  

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

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

f)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.  

g)Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

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

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

i)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. 

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

k)Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

l)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

m)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.21.14  

 

 

22 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – dla wszystkich części 

22.1 Wykonawca składa ofertę na każdą część odrębnie za pośrednictwem platformazakupowa.pl   

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193 
 
22.2 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 27.01.2022 r. do godziny 9:00  

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

22.3 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

22.4 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

22.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  

22.6 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

 

22.8 Otwarcie ofert nastąpi – dla wszystkich części  

Otwarcie ofert następ w dniu 27.01.2022 r. o godzinie 9:30   

https://platformazakupowa.pl/transakcja/558193
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22.9 Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi poprzez mechanizm automatyczny do odszyfrowania ofert 

na platformie zakupowej. 

22.10 W przypadku awarii systemu przy użyciu systemu teleinformatycznego, który powoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po jej usunięciu.  

22.11 Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

22.11.1 nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte  

22.11.2 cen zawartych w ofertach.  

 

23 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY– dla wszystkich części 

23.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2a – 2d do SWZ) cenę 

oferty brutto (cyfrowo) dla danej części zamówienia, w tym cenę dla ZSP nr 1, SP nr 3 oraz ZSP nr 2 

wraz z wypełnioną tabelą specyfikacji zamówienia. 

W przypadku, gdy Wykonawca chce złożyć więcej ofert niż na jedną część zamówienia, składa dla 

każdej z części osobny formularz. 

23.2 Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

23.3Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

23.4 Cena oferty brutto oraz ceny jednostkowe podane w Formularzu ofertowym (Zał. 2a – 2d do SWZ) 

są cenami ostatecznymi, niepodlegającymi negocjacjom i wyczerpującą wszelkie należności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w szczególności 

koszty zakupu oraz dostawy) i uwzględniają wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową 

realizacją przedmiotu zamówienia, a także należny podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

23.5 Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu 

zamówienia, jaki ma zostać. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i 

przeznaczeniem.  

23.6 Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji formularza cenowego w Formularzu 

ofertowym. 

23.7 W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 

opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

23.8 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 

i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.  

23.9 Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.  
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23.10 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 Wykonawca ma obowiązek:  

23.10.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

23.10.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

23.10.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

23.10.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  

23.10.5 Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w Załączniku nr 2a-2d do SWZ. Brak 

złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego.  

23.11 Podane ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty 

należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).  

23.12 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz 

zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.  

23.13 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ dla wszystkich części. 

 

24 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT - dla wszystkich części 

24.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi 

punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium 

= 1 pkt.  

 

LP Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1  
Cena (C) 
 

 
60% 

 
60 punktów 

 
2  

 

Okres udzielonej 
gwarancji na 
zamówienie 
 

 
40% 

 
40 punktów  
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Łącznie 
 

100% 100 punktów 

 

24.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich 

kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie 

zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.  

24.3 Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:  

LP = P(C) + P(D) gdzie: 

LP  - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej 

P(C)  - cena (C) 

P(D)  - Okres udzielonej gwarancji na zamówienie 

* Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 

najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który 

Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

 

24.4. Zasady oceny ofert wg kryterium:  

24.4.1 P (C) „Cena” dla wszystkich części zamówienia : 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

 
Pi(C) = C min / Ci  x 60, gdzie: 

 
Pi(C)   Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"  
Cmin  Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  
Ci  Cena oferty badanej* 
 
 

 
24.4.2 P(D)  „Okres udzielonej gwarancji na zamówienie” dla części I, II, III  

 

Uwaga:  
Minimalny okres udzielonej gwarancji dla części I, II i III wynosi 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca 

zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” krótszy niż 12 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy 

zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na 

zamówienie” 36 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie 

Okres udzielonej gwarancji na  zamówienie Punkty 

12 miesięcy 0 

24 miesięcy 20 

36 miesięcy 40 
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poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres 

gwarancji zgodnie z SWZ. 

 

24.4.3 P(D)  „Okres udzielonej gwarancji na zamówienie” dla części IV 

 

Uwaga:  
Minimalny okres udzielonej gwarancji dla części IV wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 

„Okres gwarancji na zamówienie” krótszy niż 24 miesiące – oferta takiego Wykonawcy zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na zamówienie” 48 

miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby 

miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji zgodnie 

z SWZ. 

24.4.3 Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich 

kryteriów.  

24.4.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

24.4.5 Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną.  

24.4.6 Jeżeli oferty zawierają również taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę.  

24.4.7 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

 

25 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY ORAZ 

ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST.2 PKT 2 USTAWY PZP – dla wszystkich 

części 

Zamawiający nie ma wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz zatrudnienia 

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

26 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – dla wszystkich części 

26.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  

Okres udzielonej gwarancji na  zamówienie Punkty 

24 miesiące 0 

36 miesięcy 20 

48 miesięcy 40 
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26.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

26.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

26.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu:  

26.4.1 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

26.4.2 umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego 

dokumentu do oferty); 

26.5 Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.  

26.6 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 26.4 SWZ może zostać potraktowane, jako 

uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.  

26.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający bada czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert albo unieważnia postępowanie jeśli zachodzi ustawowa 

przesłanka. 

26.9 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w przedmiot zamówienia oraz przedłożył Zamawiającemu projekty umów o 

podwykonawstwo. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć usługę.  

 

27 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – dla wszystkich części 

27.1 Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

28 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ– dla wszystkich części 

28.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

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

konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp.  

28.2 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.  

28.3 Odwołanie przysługuje na:  
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28.3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

28.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

28.4 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.  

28.5 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.  

28.6 Odwołanie wnosi się w terminie:  

28.6.1 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

28.6.2 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).  

28.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 28.5 i 28.6 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.  

28.8 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.  

28.9 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.  

28.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych".  

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

równoznaczne z jej wniesieniem.  

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

29 KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO – dla wszystkich części 

29.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:  

29.1.1 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z siedzibą w Redzie 

przy ul. Łąkowej 36, 84-240 Reda, tel.: +48 (58) 738 64 00 
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29.1.2 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panem Michałem Filipowskim, z którym 

można się kontaktować pod adresem e-mail: m.filipowski@filcon-ing.pl  .  

29.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Redzie.  

29.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego 

rozporządzenia.  

29.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:  

29.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;  

29.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;  

29.1.5.3 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

29.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

29.1.6 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

29.1.6.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie 

wykonawcy;  

29.1.6.2 zawarcia umowy;  

29.1.6.3 rozliczenia finansowo- księgowego.  

29.1.7 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień 

publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, 

ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, 

Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – 

eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

29.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od 

pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku 

z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej 

dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku 

zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.  

29.1.9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 

Pani/Pan prawo do:  

29.1.9.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  

29.1.9.2 sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia  

29.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.  

mailto:m.filipowski@filcon-ing.pl
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29.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych.  

29.1.11 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do 

ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

29.1.12 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

29.2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w 

Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2a – 2d).  

 

30. WIZJA LOKALNA – dla wszystkich części 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

 

31. INFORMACJE DODATKOWE  – dla wszystkich części 

31.1 Zamawiający nie przewiduje:  

31.1.1 zawarcia umowy ramowej,  

31.1.2 składania ofert wariantowych,  

31.1.3 rozliczania w walutach obcych,  

31.1.4 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  

31.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

31.1.6 wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty,  

31.1.7 możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.  

31.1.8 udzielenia zamówień, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp  

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

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

31.3 Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we 

wzorze umowy (Załączniku nr 6 do SWZ).  

 

32. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik Nr 1  Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I – IV 

Załącznik Nr 1a  Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja dla cz . I-IV 
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Załącznik Nr 2a  Formularz ofertowy dla cz. I 

Załącznik Nr 2b  Formularz ofertowy dla cz. II 

Załącznik nr 2c  Formularz ofertowy dla cz. III 

Załącznik nr 2d  Formularz ofertowy dla cz. IV 

Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – 

Wykonawca/Wykonawcy (dla cz.I -IV) 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (dla cz.I -IV) 

Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dla cz.I -

IV) 

Załącznik Nr 6   Wzór umowy (dla cz.I -IV) 

 

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 21 niniejszej SWZ 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 

złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 


