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1.   INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 

1.1. Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługi, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 139 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

1.2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

1.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, a także zamieści na stornie internetowej Zamawiającego. 

1.4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1.4.1. „Zamawiający” – Akademia Pomorska w Słupsku, 

1.4.2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji, 

1.4.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

1.4.4. „Ustawa PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 

r. poz. 1843 z późn. zm.).  

1.4.5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został  

w sposób szczegółowy opisany w punkcie nr 2 niniejszej SIWZ, 

1.4.6. „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

1.5. Dane Zamawiającego:  

Akademia Pomorska w Słupsku 

  Dokładny adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 

  Adres strony internetowej Zamawiającego: www.apsl.edu.pl 

  Adres poczty elektronicznej: zampub@apsl.edu.pl 

  Nr telefonu: (+4859) 8405 364 fax. (+4859) 8405 380 

        Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1.6.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 

w odniesieniu do: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

http://www.apsl.edu.pl/
mailto:zampub@apsl.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
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 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia. 

1.6.2. Zamawiający informuje, że: 

1.6.2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Akademia Pomorska w 

Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk. 

1.6.2.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Zenona Stanisławka, z którym 

można się kontaktować w sprawach dotyczących danych Zamawiającego, wysyłając email 

na adres: inspektor@apsl.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej). 

1.6.2.3. Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celach związanych z niniejszym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ogłoszeniach w UPUE.  

1.6.2.4. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa  

w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz następujące przepisy prawa: 

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa PZP; 

b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126z późn. zm.); 

c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 553 z 

późn. zm.). 

1.6.2.5. Odbiorcami danych Wykonawcy będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz 

podmioty,z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienia w zakresie 

przekazywania lub archiwizacji danych oraz świadczenie obsługi prawnej na jego rzecz. 

1.6.2.6. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą 

być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne (art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy PZP).  

1.6.2.7. Ograniczenie dostępu do danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w 

szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 8 

ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy PZP. 

1.6.2.8. Dane Wykonawcy będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy i czasu wynikającego z obowiązku archiwizacji.  

1.6.2.9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 

nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich 

podania na podstawie przepisów wskazanych w pkt. 1.6.2.4. 

1.6.2.10. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

a) Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych 
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(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy  

 w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

- 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); 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

b) Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO.  

1.6.2.11. Administrator na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu 

przetwarza dane osobowe (w tym je udostępniania) w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem stosując jednocześnie 

dodatkowe zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku 

przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. 

1.6.2.12. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 

zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający 

pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

   2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii 

Pomorskiej w Słupsku. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż sprzętu 

niezbędnego do działania systemów informatycznych. 

2.2. Zamówienia zostało podzielone na 4 zadania częściowe: 

2.2.1. Zadanie częściowe nr 1: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wirtualne laboratoria 

wraz z nauką oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 

nr  4.1.  oraz nr. 10  do SIWZ. Zadanie obejmuje  także : 

 bezterminowa Licencja na wirtualne Laboratoria 

 prawo do nowszych wersji- aktualizacja  

 wdrożenie, 

 testy, 
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 szkolenia dla administratorów i użytkowników, 

 integrację. 

 

2.2.2. Zadanie częściowe nr 2: Opracowanie i wdrożenie systemu symulacje biznesowe wraz z nauką 

oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.2.  do 

SIWZ. 

2.2.3. Zadanie częściowe nr 3: Opracowanie i wdrożenie systemu E-learning wraz z nauką 

oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr  4.3 do 

SIWZ. 

2.2.4. Zadanie częściowe nr 4: Opracowanie i wdrożenie systemu wirtualnego asystenta studenta wraz z 

nauką oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr  4.4. 

do SIWZ. 

 

2.3. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 

miesięcy. 

2.4. Wymagany  okres  rękojmi   na   wykonany   przedmiot   zamówienia   wynosi   60 miesięcy.  

2.5 Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt.19.3.3 SIWZ.  

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny 

w okresie gwarancji na następujących warunkach: 

 wykonawca jest zobowiązany usunięcia wady poprzez przywrócenie działania 

oprogramowania i systemu do użytkowania, zgodnie z celem przedmiotu 

zamówienia w ciągu maksymalnie 5  dni roboczych od zgłoszenia wady; 

 wada oprogramowania lub systemu to brak działania lub błędne działanie 

systemu niezgodne z założeniami, specyfikacją techniczną (opisem przedmiotu 

zamówienia), wada obejmuje: awarie, błędy, usterki: 

a) awaria – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu uniemożliwiające 

realizowanie jednej z jego części; ciąg jednocześnie występujących Wad mających ten 

sam wyżej opisany skutek; nie istnieje obejście zakłócenia lub powoduje ono 

nieuzasadnione ekonomicznie koszty; 

b) błąd – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na nienależytym 

działaniu/ nie działaniu jednej z funkcji; istnieje obejście zakłócenia powodujące 

znaczne nakłady pracy, zaś cały system funkcjonuje; 

c) usterka – zakłócenie działania oprogramowania lub systemu, polegające na 

nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie 

mające istotnego wpływu na zastosowanie Oprogramowania i nie będące Awarią lub 

Błędem 

2.4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania nr 1,2, 3 oraz 4 zobowiązany  

jest do: 

24.1 opracowania i wdrożenia systemów informatycznych/oprogramowania,  

24.2 przekazania niezbędnych instrukcji, wyjaśnień  w języku polskim, 

24.3 przekazania kodów i kluczy niezbędnych do korzystania przedmiotu zamówienia, 

24.4 do przeszkolenia pracowników Zamawiającego, w tym administratorów i użytkowników w 

zakresie niezbędnym do pełnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w ilości minimum dwa 
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dni po 5 godzin – szkolenia, 

24.5 zapewnienia usługi wsparcia wdrożonych systemów/programów – do końca okresu 

gwarancyjnego,  

24.6 udzielenia nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przedmiotu umowy w pełnym 

zakresie  

24.7 wykonania wszelkich aktualizacji. 

2.5. W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie 

z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu 

zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań 

równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to 

wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

2.6. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę 

osób wykonujących czynności na podstawie Kodeksu Pracy. 

2.7. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

 72000000-5 Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 

wsparcia 

 72253200- 5 Usługi w zakresie wsparcia systemu 

 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania  

 

3.   ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I OFERTA WARIANTOWA: 

3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dla jednego, dwóch, trzech lub czterech 

zadań częściowych. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

4.   INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

67 UST. 1 PKT 6,7 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 

TAKICH ZAMÓWIEŃ: 

Zamawiający nie przewiduje zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

   5.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

5.1. Zadanie częściowe nr 1: 45 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

5.2. Zadanie częściowe nr 2: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

5.3. Zadanie częściowe nr 3: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

5.4. Zadanie częściowe nr 4: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

5.5. Termin wykonania umowy stanowi kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt. 19.3.2. SIWZ.  
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6. FINANSOWANIE ZAMÓWEINIA: 

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w 

ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

 7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

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

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt.7.2. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 

7.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

7.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków; 

7.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia 

warunków; 

7.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli Wykonawca: 

7.2.3.1 dla zadania nr 1. : wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

co najmniej jedną  usługę   polegającą  na wdrożeniu systemu informatycznego zdalnych 

pracowni komputerowych o wartości co najmniej 200 0000 zł brutto. 

7.2.3.2 dla zadania nr 2 : wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

co najmniej jedną usługę polegającą  na wdrożeniu oprogramowania  do nauczania 

internetowego o wartości co najmniej 70 000 zł brutto.  

7.2.3.3 dla zadania nr 3 : wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania do nauczania 

internetowego o wartości co najmniej 70 0000 zł brutto. 

7.2.3.4 dla zadania nr 4. : wykaże się, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

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

co najmniej jedną  usługę polegającą na wdrożeniu systemu  informatycznego  o wartości 

co najmniej 70 0000 zł brutto. 

Uwaga! 

W przypadku wykazania przez Wykonawców wartości niezbędnych do oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej oraz 

sytuacji finansowej i ekonomicznej) w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 

Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej 

waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 

pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on 

opublikowany; 
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7.2.3.5 dla zadania częściowego nr 1, 2, 3, 4 : 

skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby: 

a) jedną osobę, która pełniła będzie funkcję programisty, posiadającego wykształcenie 

wyższe o kierunku informatycznym oraz legitymującą się minimum 3 letnim 

doświadczeniem w zakresie budowy oprogramowania webowego w połączeniu z 

systemami bazodanowymi. 

b) jedną osobę, która będzie pełniła funkcje konsultanta: 

 legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem na stanowisku inżyniera 

systemów informatycznych lub trenera systemów informatycznych  

 oraz przeprowadzonymi szkoleniami użytkowników końcowych z wdrażanych 

technologii systemów informatycznych : 

Uwaga: jedna osoba może pełnić funkcje wskazane w pkt.7.2.3.5 

 

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 

1 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji. 

7.6. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

7.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP. 

7.10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodą poniesiona przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 



 

 

9 
 

7.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym 

mowa w pkt. 7.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

7.12.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

7.12.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

pkt.  7.2.3. SIWZ.  

 

8.   PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

8.1. Zamawiający, stosowanie art.. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP wykluczy z udziału w postępowaniu 

Wykonawcę: 

8.1.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019  poz. 498); 

8.1.2. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

9.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

9.1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu: 

9.1.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z worem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 

dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". JEDZ należy przesłać 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą. 

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 

składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

9.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

9.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą,  składa także jednolite dokumenty dotyczące 

także tych podmiotów. 

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których 

polega Wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje 

wymagane w części IV JEDZ. 

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści 

art. 22 ust. 1 ustawy PZP.  

9.1.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to 

wiadome, podać firmy podwykonawców; 

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w 

części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu; 

c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

9.1.6. Wykonawca w części IV formularza JEDZ zobowiązany jest do wypełnienia jedynie sekcji alfa  

formularza, czyli złożenia ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełniania 

dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów 

kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego. 

9.1.7. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowieniazostała 

zamieszczona Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu. 

Instrukcja dotycząca złożenia JEDZ: 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:*pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. 

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 

JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego 

postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ), został udostępniony na stronie internetowej 

Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ (w formacie PDF oraz XML z 

wykorzystaniem narzędzia ESPD).  

d) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także 

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w 

Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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9.2. Zamawiający zastrzega
1
, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z 

niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy 

wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa 

socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: 

 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;  

 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu 

karnego;  

 przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).  

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 

ust. 5 pkt. 2-7 ustawy PZP, wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych 

przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy PZP, w Części III Sekcja C jednolitego 

dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 

zawodowymi”. 

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt. 9.1.1. SIWZ w zakresie  przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu 

trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot 

trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony. 

9.4. Zamawiający będzie realizował zamówienia w trybie przepisów ust. 24aa ustawy PZP 

i przeprowadzi  postępowanie  w procedurze odwróconej. 

9.5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

9.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt. 9.7. i 9.8. SIWZ. 

9.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

9.7.1. wykazu osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.5. SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

                                                           
1
 Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement 

Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl 
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem;  

9.7.2. wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 11 do SIWZ; 

9.8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca 

na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

9.8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

9.8.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

9.8.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Forma 

dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

9.8.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Odpis, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2
. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

9.8.5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

9.8.6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

                                                           
2
 Per analogia do § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(1)pkt(13)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(1)pkt(14)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(24)ust(1)pkt(21)
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innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Forma dokumentu: oryginał lub 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

9.8.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1445 ze zm.). Wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Forma dokumentu: oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 9.8.SIWZ. 

9.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa: 

9.10.1. w pkt. 9.8.1. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

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

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

9.10.2. w pkt. 9.8.4.-9.8.6. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.10.1 i 9.10.2. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa 9.10.2. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

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

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.10., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

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

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 

9.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 

pkt. 9.8.1., składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.10.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
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albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się. 

9.14. W celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w SIWZ oraz załączniku nr 4.1 - 4.4  do SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, zostanie wezwany, w terminie nie krótszym niż 10 dni, do uzupełniania i złożenia opisu 

technicznego oferowanego produktu. Opis winien zostać przygotowany wg zakresu informacji, 

określonego w załączniku nr 4.1-4.4  do SIWZ. Dla zadania częściowego nr 1, Wykonawca 

zobowiązany będzie również do uzupełnienia i złożenia opisu minimalnych wymagań, stanowiącego 

załącznik nr 10 do SIWZ. 

9.15. Dostępność dokumentów: 

9.14.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.);  

9.14.2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt. 9.15.1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

9.16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.  

9.17. 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 lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą.  

9.18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której 

mowa w pkt. 9.16. i 9.17. następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9.19. Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski.  

9.20. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełniony JEDZ składa się 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

9.21. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą przepisy 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r poz. 

1126 z późn. zm.). 

 

10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać 

złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

Dopuszcza również formę elektroniczną kopii dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.  

10.4. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

11.   PODWYKONAWSTWO: 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez 

Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia. 

11.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

11.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

11.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.  

11.7. Zamawiający nie dopuści do realizacji zamówienia przez podwykonawcę negatywnie zweryfikowanego 

przez Zamawiającego. 

 

12.   GRUPA KAPITAŁOWA: 

12.1. Definicja pojęć: 

12.1.1. grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), dalej ustawa OKiK, rozumie się przez to 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 

jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 

12.1.2. przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 

1633 i 2212), a także: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjxge2tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiyds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojwgiyto
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a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 

charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek prowadzącą 

działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK, nad co 

najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jeżeli 

podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy 

OKiK, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy OKiK z wyłączeniem przepisów 

dotyczących koncentracji; 

12.1.3. przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy 

bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo 

łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają 

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia 

takie tworzą w szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 

na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

12.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt. 9.4. SIWZ. 

 

13.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI: 

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 

się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu).                       

13.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

zampub@apsl.edu.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
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13.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej  

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu Zamawiający może również komunikować się z 

wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pomocą 

poczty elektronicznej. 

13.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu 

13.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

13.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Radosław Rymarczyk, e-mail: 

zampub@apsl.edu.pl   

 

14.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

14.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  

14.1.1. Dla zadania częściowego nr 1: 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych i 

00/100).  

14.1.2. Dla zadania częściowego nr 2:   5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). 

14.1.3. Dla zadania częściowego nr 3:   4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące i pięćset złotych i 00/100). 

14.1.4. Dla zadania częściowego nr 4:   4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące i pięćset złotych i 00/100). 

14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

14.2.1. pieniądzu; 

14.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

14.2.3. gwarancjach bankowych; 

14.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

14.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 310 z późn. zm.).  

14.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 

1240 3770 1111 0000 4497 0275.  Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie 

przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

14.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego, obejmującego obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, 

sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze 

obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.   

14.5. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać następujące elementy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji Zamawiającego, gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji,  

d) termin ważności gwarancji, nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym 

dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert, 

e) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do 

bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

14.6. Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 

wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się 

klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem 

polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.  

14.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert. 

14.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.10. SIWZ. 

14.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt, 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

14.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

14.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt. 14.8. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

14.13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

14.13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po  stronie Wykonawcy. 

14.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                     

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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14.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę.  

 

15.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

15.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

15.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.  

15.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

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

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

15.5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

16.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

16.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu 

16.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

16.3. UWAGA! Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej 

pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu plik pn. instrukcja składania oferty dla 

Wykonawcy. 

16.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowywaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

16.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

16.6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z pikami stanowiącymi ofertę 

skompensować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

16.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem platformy zakupowej.  

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

złożonej oferty. 

16.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  

poświadczonym przez Wykonawcę.  

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
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16.10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na platformie zakupowej. 

16.11. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

16.9.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

16.9.2. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ, wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

16.9.3. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym; 

16.9.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację 

zamówienia, zgodnie z pkt. 10.2. SIWZ; 

16.9.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 9.3. SIWZ, jeżeli dotyczy; 

16.9.6. dowód wniesienia wadium.  

16.12. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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. 

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

formularzy stanowiącymi załączniki do SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co 

do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

16.14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

17.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

17.1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2020 r.  do  godz. 13:30 za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu. 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.  

w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, pokój nr 59 za pomocą platformy 

zakupowej. 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

17.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje z otwarcia ofert. 

17.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

 

18.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

18.1. Cenę oferty  należy podać w formie ryczałtu. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia 

rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

18.2. Wykonawca przedstawi cenę za realizację zamówienia w sposób określony w „Formularzu oferty” 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w zależności od części na jaką składa ofertę. 
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18.3. Zasady kalkulacji ceny: 

18.3.1. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnionej 

dokumentacji, i wyceny dokonał rzetelnie. 

18.3.2. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 

będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu 

końcowego.  

18.3.3. Wynagrodzenie winno obejmować zatem wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym wszelkie koszty 

czynności związanych z opracowaniem systemów, wdrożeniem systemów, przeszkoleniem 

pracowników Zamawiającego, zakupem i montażem sprzętu oraz wszelkich innych czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, a także podatek VAT. 

18.3.4. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania prac niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony w 

dokumentacji, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

18.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).  

18.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku nr 1 do SIWZ – 

Formularzu oferty. 

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: 

 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

 import usług lub towarów, 

 mechanizm podzielonych płatności. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

19.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY, 

A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, 

ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD 

NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO: 

19.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

19.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

19.3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla wszystkich zadań częściowych stanowi: 

19.3.1. cena (C) – waga 60%, 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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19.3.2. termin wykonania zamówienia  (zadania)  od dnia  podpisania umowy (T) – waga 20% 

19.3.3. okres gwarancji (G) - waga  20 %  

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia 

dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 

poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad: 

 19.3.1. cena (C) – ocenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia (zadania) obliczona przez Wykonawcę i podana w Formularzu oferty. 

Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, 

pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

C=Cn/Cb x 60 

gdzie:   

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

19.3.2 termin wykonania zamówienia  (zadania) liczony  od dnia  podpisania umowy (T) – 

ocenie zostanie poddany zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany będzie do 

wskazania zaoferowanego terminu. 

Zamawiający przydzieli punktację zgodnie z poniższym:  

Wykonanie przedmiotu zamówienia:  

(a) w terminie do 20 (włącznie)  dni kalendarzowych od dnia  podpisania umowy -  

20 pkt. 

(b) w terminie powyżej 20 dni kalendarzowych do 40 (włącznie)  dni kalendarzowych od 

dnia  podpisania umowy -  10 pkt 

(c) w terminie powyżej 40 - 45 dni (włącznie)  kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy -  0 pkt.  

(d) w terminie powyżej 45 dni kalendarzowych oferta podlega odrzuceniu. 

 

 

19.3.3. okres gwarancji (G) – ocenie zostanie poddany zaoferowany przez Wykonawcę okres 

gwarancji na przedmiot zamówienia (zadania). Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym 

załącznik nr 1do SIWZ, zobowiązany będzie do wskazania zaoferowanego okresu gwarancji. 

Zamawiający przydzieli punktację zgodnie z poniższym:  

Zaoferowanie okresu gwarancji: 

a)  powyżej 60  miesięcy do 72 miesięcy (włącznie)  – 10 pkt, 

b)  powyżej 72 miesięcy - 20 pkt.  

c)  w przypadku udzielenia gwarancji poniżej 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona  

 

19.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość 

punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg 

następującego wzoru:  
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P = C+T+G 

19.5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

19.6. 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 spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

20.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

20.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

20.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o 

których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców, 

20.1.2. w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca przedstawi  

Zamawiającemu szczegółową informację dotyczącą nazw podwykonawców, oraz zakresu i 

wartości zleconych prac, z danymi kontaktowymi, o których mowa w pkt. 11.3. SIWZ, 

20.1.3. dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

20.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

20.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 

21.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

21.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY: 

22.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

22.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

22.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w punkcie 22.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy 

w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w 

art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 
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22.4. 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. 

22.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do 

treści zawartej umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian w 

następującym zakresie: 

22.5.1. terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zaistnienia siły wyższej, 

b) przestojów lub opóźnień spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego; 

c) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach  wskazanym 

w art. 15 r ustawy   z dnia 2  marca 2020 roku 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, poz. 567, poz. 567, poz. 695 i poz 875 ), 

 - o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą 

dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 

22.5.2. zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w pkt. 

7.2.3.5. SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez 

Zamawiającego w pkt. 7.2.3.5. SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.  

22.5.3. zmiany ceny: 

a) na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te 

powodują konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT, przy czym 

cena netto jest stała przez cały okres obowiązywania umowy, 

22.6. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron 

wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.  

22.7. W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt. 22.5. SIWZ  nie należy interpretować jako udzielenie 

dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany 

umowy.  

22.8. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony. 

 

 

23.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

23.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

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

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
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23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

23.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania 

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

iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

23.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP: 

23.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

23.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 

istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

23.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.6.1-23.6.2 SIWZ wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

23.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

24.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie 

polskiej PLN. 

 

25.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

26.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

27.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK NA POCZET 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

28.   ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty 
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Załącznik Nr 2 -  Jednolity europejski dokument zamówienia 

Załącznik Nr 3 -  Wzór umowy dla zadania 1 – 4. 

Załącznik Nr 4 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1- 4 (załączniki 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4.) 

Załącznik Nr 5 -  Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 6 -  Oświadczenie dotyczące grupy  kapitałowej 

Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie dotyczące uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne 

Załącznik Nr 8 -  Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

Załącznik Nr 9 -  Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 

Załącznik Nr 10 -  Opis minimalnych wymagań - wirtualne laboratoria  w zakresie infrastruktury 

potrzebnej do obsługi wirtualnego środowiska,  którą musi dysponować wykonawca 

Załącznik Nr 11 -  Wykaz usług 

 

  


