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I. Dane zamawiającego i strona prowadzonego postępowania 

 

Zamawiający: 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin 
NIP 852-000-67-57 
REGON 000288886 
godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 
Wykonawca ma możliwość przysłać e-mail lub wiadomość za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej przez całą dobę. 
telefony przetargi: (91) 48-00-778 
   (91) 48-00-779 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl  
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pum_edu  
Adres strony internetowej, na której zamieszczone są ogłoszenie, dokumenty i informacje, 
oraz na której zamieszczane będą także zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków 
zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pum_edu 
 
Dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z niniejszym postępowanie, odpowiedzi na 
wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, informacje, zmiany SWZ i innych dokumentów 
zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na 
Platformie Zakupowej w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana do 
tego wykonawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
Zamawiający informuje, że komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej 
oraz Platformy Zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pum_edu. Zamawiający zaleca, 
by w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej 
posługiwać się nazwą i numerem postępowania. 
 
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: p. Marzena Kopacka-
Biculewicz, p. Małgorzata Mastalerz. 
 
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej, dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności, podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 
Zakupowej, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Przystąpienie do 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi być poprzedzone 
zapoznaniem się i stosowaniem Instrukcji. 
 

mailto:przetargi@pum.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pum_edu
https://platformazakupowa.pl/pum_edu
https://platformazakupowa.pl/pum_edu
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca akceptuje warunki korzystania z 
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych                                        
w dniu 19 lutego 2021 r. 
 
Link do postępowania dostępny jest na stronie podmiotowej Zamawiającego 
https://bip.pum.edu.pl/artykul/211/299/zamowienia-w-oparciu-o-ustawe-pzp-
zlokalizowane-na-platformazakupowa-pl. 
 

II.  Podstawowe informacje o postępowaniu 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „ustawą pzp” 
oraz aktami wykonawczymi do niej, a w sprawach nie uregulowanych ustawą pzp - 
przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy 
pzp, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów unijnych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji w celu ulepszenia treści ofert w każdej 
części, w zakresie kryteriów oceny ofert. 

4. Zamówienie jest podzielone na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub na 
dwie części. W przypadku składania ofert na dwie części wykonawca składa jeden 
formularz ofertowy. 

5. Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej.  
7. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy pzp, tj. 

nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji w każdej części 
postępowania, co oznacza, że w przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji 
zamawiający przeprowadzi je ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty 
niepodlegające odrzuceniu w każdej z części.  

8. Kod NUTS - PL424 Miasto Szczecin. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp. 
10. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, ani obowiązku sprawdzenia przez 

wykonawców dokumentów, niezbędnych do realizacji zamówienia, ani zwoływania 
zebrania wykonawców. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 
art. 261 ustawy pzp. 

12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://bip.pum.edu.pl/artykul/211/299/zamowienia-w-oparciu-o-ustawe-pzp-zlokalizowane-na-platformazakupowa-pl
https://bip.pum.edu.pl/artykul/211/299/zamowienia-w-oparciu-o-ustawe-pzp-zlokalizowane-na-platformazakupowa-pl
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16. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
17. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, po 

zmaterializowaniu się przesłanek, zawartych w art. 255 pkt 1-7 ustawy pzp, a także gdy 
środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania 
na podstawie art. 310 pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

III. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

 

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami: 
1)  Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pum.edu.pl, przy czym 
ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza 
składania oferty”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia; 

2)  Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na 
pendrive) nie będzie brana pod uwagę. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej.  
1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne 

dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć konto na Platformie 
Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 
posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania. 

4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. 
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się 

datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z 
Głównym Urzędem Miar. 

3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1320) dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 
Zakupowej: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512kb/s, 

mailto:przetargi@pum.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 
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. 

4. Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez 
wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy. 
 

Zalecenia i rekomendacje Zamawiającego: 
1. w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 

.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, ze względu na niskie ryzyko 
naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu; 

2. w celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z; 
3. pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik z 

podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 
4. 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; 

5. przetestowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, możliwości prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty; 

6. 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. 
 

IV. Przedmiot zamówienia, opis części 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, realizowana w ciągu 24 miesięcy od 
daty podpisania umowy, 60 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) typu 1, o 
przekątnej ekranu 15-16 cali wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem 
biurowym oraz 40 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) typu 2, o przekątnej 
ekranu 15-16 cali wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, na rzecz 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
▪ główny kod CPV:  30213100-6 Komputery przenośne 
▪ kod dodatkowy CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy 

komputerowe 
3. Zamówienie jest podzielone na 2 części: 

Część 1: Komputer przenośny - laptop 15.0”-16,0” (60 sztuk) 
Kody CPV: 
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30213100-6 Komputery przenośne 
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
Część 2: Komputer przenośny - laptop 15.0”-16.0” (40 sztuk) 
Kody CPV: 
30213100-6 Komputery przenośne 
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

4. Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach 
zamówień sukcesywnych, zamówień na 30 sztuk laptopów 15.0”-16.0” typu 1 oraz 20 
sztuk laptopów 15.0”-16.0” typu 2. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego 
całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Zamawiający wymaga, by laptopy, będące przedmiotem zamówienia w obu częściach 
były fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne, nie używane do prezentacji, wolne 
od wad fizycznych i prawnych oraz oryginalnie zapakowane w sposób zabezpieczający 
przed przypadkowym uszkodzeniem. 

6. Zamawiający wymaga, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia w obu 
częściach było fabrycznie nowe, nieużywane, ani nigdy wcześniej nie aktywowane na 
żadnym urządzeniu. 

7. W ramach realizacji zamówienia w obu częściach Wykonawca zapewni dostęp do 
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta, realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numerów seryjnych lub 
modeli laptopów. 

8. Opis przedmiotu zamówienia na część 1: 
Przedmiotem zamówienia w części 1 jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 
miesięcy, od daty podpisania umowy, 60 sztuk komputerów przenośnych – laptopów, 
typu 1, o przekątnej ekranu 15.0-16.0 cali, wraz z systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem biurowym, zwanych też „laptopami”, według parametrów 
minimalnych podanych poniżej: 
 

lp. Parametr Minimalna wartość wymagana: 

1 Typ urządzenia Komputer przenośny 

2 Procesor 

Osiągający minimum: 6400 pkt. w testach PassMark – CPU 
Mark High End CPUs  
UWAGA! Zamawiający dokonuje oceny punktacji 
zaoferowanego modelu procesora wyłącznie w oparciu o 
wynik opublikowany na oficjalnej stronie 
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w 
okresie nie wcześniejszym niż ogłoszenie postępowania 
przetargowego. 

3 Pamięć RAM 
• Typ DDR4 

• Pojemność 16 GB  

4 Dysk twardy 
• Typ SSD M.2 256GB 

• Pojemność 256 GB  

5 Ekran 

• Przekątna: 15,0-16,0 cali 

• Ekran: matowy 

• Podświetlenie: LED 

• Rozdzielczość: FullHD (1920x1080 pix) 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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6 Karta Graficzna • Zintegrowana karta graficzna 

7 Multimedia 

• Zintegrowana karta dźwiękowa 

• Wbudowane głośniki 

• Wbudowany mikrofon 

• Wbudowana kamera 

8 Komunikacja 

• Ethernet LAN: 10/100 
Zamawiający dopuszcza brak wbudowanego gniazda RJ-
45. Wymagane jest wówczas załączenie zewnętrznej karty 
sieciowej USB-RJ45 (10/100Mbit)   

• Bluetooth 

• WLAN: ac/a/b/g/n 

9 Złącza i porty 

• 1x Fast Ethernet (10/100Mbit): RJ-45 
Zamawiający dopuszcza brak wbudowanego gniazda RJ-
45. Wymagane jest wówczas załączenie zewnętrznej karty 
sieciowej USB-RJ45 (10/100Mbit)   

• porty USB: 
o 2 porty w tym minimum 1x USB 3.0 – kryterium oceny 

ofert 
o 3 porty w tym minimum 2x USB 3.0 – kryterium oceny 

ofert 

• 1x HDMI 

• Audio 

• Ilość portów nie może zostać uzyskana przez zastosowanie 
adapterów 

10 Bezpieczeństwo 
• Układ szyfrowania TPM: TAK 

• Możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą: TAK 

11 Klawiatura • Wydzielona klawiatura numeryczna 

12 Napęd optyczny Nie jest wymagany wbudowany napęd optyczny 

13 Gwarancja 
Liczona od daty podpisania protokołu odbioru 

o 24 miesiące – kryterium oceny ofert 
o 36 miesiące – kryterium oceny ofert 

14 Waga Poniżej 2.0 kg razem z baterią 

15 Zasilanie 
• 230V / 50Hz 

• Zasilacz i kabel zasilający w komplecie 

16 System operacyjny 

• Windows 10 Professional PL 
(wymóg dotyczący systemu operacyjnego podyktowany 
jest posiadaną infrastrukturą Zamawiającego) 

• Preinstalowany 
Opis w tabeli oznaczonej jako „System operacyjny”. 

17 Pakiet biurowy 

• Microsoft Office 2019 Professional PL - lub 
oprogramowanie równoważne 

• Licencja edukacyjna (MOLP EDU) 

• Licencja bez ograniczeń czasowych 
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W przypadku oferty oprogramowania równoważnego:  

• Pakiet biurowy musi współpracować z Systemem 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 
użytkowanym w PUM oraz musi być kompatybilny i 
obsługiwany przez biblioteki oraz wtyczki 
oprogramowania Add-In EZD, 

• Zamawiający przewiduje konieczność dostarczenia 
zaoferowanego oprogramowania równoważnego celem 
przeprowadzenia testów potwierdzających równoważność 
w zakresie funkcjonalności na etapie oceny ofert, 
Opis w tabeli oznaczonej jako „Oprogramowanie 
biurowe”. 

18 Wyposażenie 

• Torba dopasowana rozmiarem do zaoferowanego 
urządzenia z paskiem na ramię 

• Mysz bezprzewodowa: 
o laserowa lub „BlueTrack” 
o ilość przycisków: nie więcej niż 4 

• Kabel sieciowy (Ethernet RJ-45) CAT.6 - długość 3m 

• Linka zabezpieczająca dedykowana do zaoferowanego 
typu komputera 

19 Dokumentacja 

• Standardowa dostarczana przez producenta 

• Po podaniu numeru seryjnego dostępna konfiguracja na 
stronie producenta 

• Sterowniki: po podaniu numeru seryjnego dostępne na 
stronie producenta 

 
9. Opis przedmiotu zamówienia na część 2: 

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 
miesięcy, od daty podpisania umowy, 40 sztuk komputerów przenośnych – laptopów, 
typu 2, o przekątnej ekranu 15.0-16.0 cali, wraz z systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem biurowym, zwanych też „laptopami”, według parametrów 
minimalnych podanych poniżej: 

 

lp. Parametr Minimalna wartość wymagana: 

1 Typ urządzenia Komputer przenośny 

2 Procesor 

Osiągający minimum: 6400 pkt. w testach PassMark – CPU 
Mark High End CPUs UWAGA! Zamawiający dokonuje 
oceny punktacji zaoferowanego modelu procesora 
wyłącznie w oparciu o wynik opublikowany na oficjalnej 
stronie 
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w 
okresie nie wcześniejszym niż ogłoszenie postępowania 
przetargowego. 

3 Pamięć RAM 
• Typ DDR4 

• Pojemność 16 GB  

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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4 Dysk twardy 
• Typ SSD M.2 256GB 

• Pojemność 256 GB  

5 Ekran 

• Przekątna: 15,0-16,0 cali 

• Ekran: matowy 

• Podświetlenie: LED 

• Rozdzielczość: FullHD (1920x1080 pix) 

6 Karta Graficzna • Zintegrowana karta graficzna 

7 Multimedia 

• Zintegrowana karta dźwiękowa 

• Wbudowane głośniki 

• Wbudowany mikrofon 

• Wbudowana kamera 

8 Komunikacja 
• Ethernet LAN: 10/100/1000 

• Bluetooth 

• WLAN: ac/a/b/g/n 

9 Złącza i porty 

• 1x Gigabit Ethernet: RJ-45 

• porty USB: 
o 2 porty w tym minimum 1x USB 3.0 – kryterium oceny 

ofert 
o 3 porty w tym minimum 2x USB 3.0 – kryterium oceny 

ofert 

• 1x HDMI 

• Audio 

• Ilość portów nie może zostać uzyskana przez zastosowanie 
adapterów 

10 Bezpieczeństwo 
• Układ szyfrowania TPM: TAK 

• Możliwość zabezpieczenia linką zabezpieczającą: TAK 

11 Klawiatura 

• Wydzielona klawiatura numeryczna, 

• Podświetlana klawiatura: 
o NIE – kryterium oceny ofert 
o TAK – kryterium oceny ofert 

12 Napęd optyczny 

Nie jest wymagany wbudowany napęd optyczny 
Zamawiający dopuszcza brak wbudowanego napędu 
optycznego. Wymagane jest wówczas załączenie 
zewnętrznej nagrywarki DVD o parametrach 
wyspecyfikowanych w pozycji nr 18: Wyposażenie 

13 Gwarancja 
Liczona od daty podpisania protokołu odbioru, 

o 24 miesiące – kryterium oceny ofert 
o 36 miesięcy – kryterium oceny ofert 

14 Waga Poniżej 2.0 kg razem z baterią 

15 Zasilanie 
• 230V / 50Hz 

• Zasilacz i kabel zasilający w komplecie 
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16 System operacyjny 

• Windows 10 Professional PL 
(wymóg dotyczący systemu operacyjnego podyktowany 
jest posiadaną infrastrukturą Zamawiającego) 

• Preinstalowany 
Opis w tabeli oznaczonej jako „System operacyjny”. 

17 Pakiet biurowy 

• Microsoft Office 2019 Professional PL - lub 
oprogramowanie równoważne 

• Licencja edukacyjna (MOLP EDU) 

• Licencja bez ograniczeń czasowych 
 
W przypadku oferty oprogramowania równoważnego:  

• Pakiet biurowy musi współpracować z Systemem 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 
użytkowanym w PUM oraz musi być kompatybilny i 
obsługiwany przez biblioteki oraz wtyczki 
oprogramowania Add-In EZD, 

• Zamawiający przewiduje konieczność dostarczenia 
zaoferowanego oprogramowania równoważnego celem 
przeprowadzenia testów potwierdzających równoważność 
w zakresie funkcjonalności na etapie oceny ofert, 
Opis w tabeli oznaczonej jako „Oprogramowanie 
biurowe”. 

18 Wyposażenie 

• Torba dopasowana rozmiarem do zaoferowanego 
urządzenia z paskiem na ramię 

• Mysz bezprzewodowa: 
o laserowa lub „BlueTrack” 
o ilość przycisków: nie więcej niż 4 

• Kabel sieciowy (Ethernet RJ-45) CAT.6 - długość 3m 

• Napęd optyczny zewnętrzny: 
o Interfejs: USB 
o Zapis: DVD+/-R: 8x 
o Zapis CD-R: 24x 
o Zasilanie poprzez USB 
o Kabel USB w komplecie 

• Linka zabezpieczająca dedykowana do zaoferowanego 
typu komputera 

19 Dokumentacja 

• Standardowa dostarczana przez producenta 

• Po podaniu numeru seryjnego dostępna konfiguracja na 
stronie producenta 

• Sterowniki: po podaniu numeru seryjnego dostępne na 
stronie producenta 

 
10. Opis systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego: 
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System operacyjny 

Ze względu na oprogramowanie używane przez Zamawiającego, którego 
producenci wspierają pracę tylko  w środowisku MS Windows oraz zastosowane 
technologie usług katalogowych (MS Active Directory) wymagane jest dostarczenie 
z  zestawem komputerowym systemu MS Windows 10 Professional, 64 bity, PL.  
Plus jeden nośnik dla całej dostawy. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu równoważnego, który: 

• Pozwala na uruchamianie bez użycia emulacji używanego przez 
Zamawiającego oprogramowania 

• Umożliwia pełną współpracę z usługami katalogowymi Active Directory 

• Nie wymaga przekonfigurowania usług katalogowych do poprawnej pracy 
w środowisku IT Zamawiającego 

• Jest w pełni zlokalizowany 

• Jest w pełni wspierany przez producenta komputera (jest na liście 
wspieranych systemów operacyjnych) 
W przypadku zaoferowania systemu operacyjnym równoważnego  
Zamawiający wymaga: 

• dostarczenia takiego komputera celem zweryfikowania zgodności z 
posiadanym środowiskiem IT, 

• przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla 
wszystkich użytkowników (przy ich stanowiskach pracy) otrzymujących ten 
sprzęt oraz pracowników zaangażowanych w obsługę informatyczną w 
stopniu wystarczającym do jego prawidłowego używania oraz 
administrowania. 

Oprogramowanie biurowe 
Wykonawca po podpisaniu umowy, ma obowiązek zwrócić się do 
Zamawiającego o podanie konta PUM w systemie VLSC Microsoft w celu dodania 
zakupionych licencji. 

1. Pakiet biurowy musi posiadać następujące wymagania poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 

przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 

nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik 
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766) 
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c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766) 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do 
potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję 
odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.  

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a. Edytor tekstów  
b. Arkusz kalkulacyjny  
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 

odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 

wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, 
komunikacji video. 

7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 

polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel  
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i 

rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 

czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 

n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
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lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego 
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po 
wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym 
prawem. 

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym 
pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego 
zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w 
zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 

oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach 
czasu. 

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 

nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 

czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń 

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
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wprowadzaniem modyfikacji 
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 

źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 

jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i 
notatki prezentera 

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 

10. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w 

formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, 

list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 

c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 

d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z 
lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 

e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 

sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego 

z jego wypełnienia. 
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 

umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 

broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
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h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

12. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 

tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 

danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego  
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną 

do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie 
nadawcy i odbiorcy 

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 24 
miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. W ramach realizacji zamówienia w obu częściach Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia laptopów na własny koszt i ryzyko, a także do wniesienia laptopów do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  

3. Miejscem każdej dostawy będzie magazyn Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór każdej dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot umowy w stanie 
gotowym do użytku w terminie do 14 dni od daty każdego zamówienia sukcesywnego, 
dostarczonego przez Zamawiającego w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego 
treścią przez Wykonawcę, w szczególności przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Za datę wykonania dostawy sukcesywnej uważa się datę przekazania przedmiotu 
umowy Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Jeżeli 
dostawa sukcesywna będzie realizowana w częściach, za termin dostawy zamawiający 
uzna datę ostatniej dostawy. 

7. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w miejscu 
wykonania umowy 

8. W przypadku, gdy podczas realizacji zamówienia w obu częściach Wykonawca lub 
podmiot, za który on odpowiada wytworzy w toku realizacji umowy odpady – staje się 
on ich wytwórcą pierwotnym i jest zobowiązany do ich zgodnego z obowiązującymi 
przepisami usunięcia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odebrania 
pustych opakowań pozostałych po rozpakowanych laptopach z miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego. 

9. Szczegółowe warunki realizacji, w tym dotyczące terminu realizacji uregulowane są we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

 

VI. Kwalifikacja wykonawców – podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp. 
2. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa  
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
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h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 
od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury – z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy pzp. 

3.  O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
a)  w zakresie części 1 zamówienia - posiada doświadczenie w postaci należytego 

wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej 
dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów przenośnych - 
laptopów wraz z programami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi, jednorazowo 
lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości 
łącznej przynajmniej 100 000,00 zł brutto. Dla uznania warunku udziału w 
postępowaniu za spełniony wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku 
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(nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub 
zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia 
potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu 
spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale 
podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w 
postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot. 

b)  w zakresie części 2 zamówienia - posiada doświadczenie w postaci należytego 
wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej 
dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów przenośnych - 
laptopów wraz z programami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi, jednorazowo 
lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości 
łącznej przynajmniej 70 000,00 zł brutto. Dla uznania warunku udziału w 
postępowaniu za spełniony wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku 
(nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub 
zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia 
potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu 
spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale 
podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w 
postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot. 

4.  W przypadku składania ofert na obie części postępowania warunek zawarty w ust. 3 
pkt a) i b) należy spełniać łącznie. W przypadku wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek łączny musi spełniać w całości 
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku łącznego. To 
samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 
będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim 
przypadku łączny warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten 
podmiot. 

 

VII. Składanie dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą. Informacje o podmiotowych 
środkach dowodowych 

 
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:  

1)  formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;  
2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, 
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu 
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której 
umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, 
CEiIDG); 

3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące: 
a)  o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru 

przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania 

 Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku 
podstaw do wykluczenia; 

b)  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego 
przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu 

 Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców zakresie, w jakim 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

c)  o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
według wzoru przekazanego przez zamawiającego 
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.  

d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru 
przekazanego przez zamawiającego.  

 Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się 
wykonawców o udzielenie zamówienia.  

4)  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym 
podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.  
Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby 

5)  oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru 
przekazanego przez zamawiającego. 
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 

 
2. Dokumenty/oświadczenia (podmiotowe środki dowodowe) składane na wezwanie.  

a) Jeśli zamawiający podejmie decyzję o prowadzeniu negocjacji z wykonawcami, 
którzy złożyli oferty, przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji, zamawiający 
wezwie wykonawców, zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy pzp, do złożenia w 
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wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na 
dzień złożenia, oświadczeń wykonawców o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstawy 
wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy pzp (grupa 
kapitałowa), chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

b) Jeśli zamawiający podejmie decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej bez 
prowadzenia negocjacji, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 
ustawy pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności 
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w 
zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5) 
ustawy (grupa kapitałowa), chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

 
3. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału nie będzie wzywał 

wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu z postępowania w trybie art. 274 ust. 1 ustawy 
pzp. 

 

VIII. Wspólne ubieganie się o zamówienie, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich, 
podwykonawcy, podmioty zagraniczne 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się 

w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną. 
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo 
w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale XI, uprawniające do 
wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką 
korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.  

5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej 
odpowiedzialności za realizację zamówienia, 

b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,  
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c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak 
podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec 
powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia 
wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie 
występujących. 

7.  Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:  
a)  wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych,  

b)  wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

9. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań.  
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, złożenia oświadczenia w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

4) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie 
powierzony podwykonawcom. 

5) Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. 
dostaw wykonywanych przez siebie i zleconych. 

10. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których 
mowa w § 4 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. 
 

IX.  Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja   

 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynie do zamawiającego na Platformie nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert.  
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3. Pytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ można przekazywać pojedynczo 
lub pakietami.  

4. Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji 
edytowalnej. 

5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej bez 
ujawniania źródła zapytania. 

6. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
odpowiednio ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 1. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie zamawiającego. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na 
Platformie Zakupowej. 
 

X. Sposób obliczenia ceny  

 

1. Wykonawca, składając ofertę na każdą z części postępowania poda cenę w PLN, 
zawierającą także stawkę podatku VAT. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy 
ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

2. Obliczając cenę w każdej części postępowania wykonawca poda wartość netto jednego 
laptopa, a następnie doliczy wartość należnego podatku VAT i poda cenę brutto za 1 
sztukę laptopa. Ceną całkowitą za wykonanie zamówienia w danej części będzie cena 
brutto 1 sztuki laptopa pomnożona przez ilość laptopów przewidywanych przez 
zamawiającego w danej części zamówienia. 

3. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

4. Cena podana na formularzu ofertowym (po przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli 
Zamawiający przeprowadzi negocjacje), jest ceną ostateczną i wyczerpującą wszelkie 
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

5. W cenie wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w 
szczególności: 
1) dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

i wniesienie, 
2) zabranie opakowań, 
3) zapewnienie serwisu gwarancyjnego, 
4) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zastosowanie 

przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 
spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające 
Wykonawcę do zastosowania innej stawki podatku, co Wykonawca powinien 
udokumentować w swojej ofercie przez złożenie dokumentu /oświadczenia/ 
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uprawniającego do jego zastosowania. 
6. Wraz z ofertą na daną część postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

załącznik, zawierający specyfikację oferowanego sprzętu, który jest integralną częścią 
oferty i stanowi jej treść.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informację o tym wykonawca podaje w ofercie. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej. 

9. Zamawiający zapłaci wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, będącego 
przedmiotem umowy na sukcesywne dostawy – na podstawie faktury, wystawionej 
każdorazowo po dokonaniu dostawy sukcesywnej. 

10. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne. Adres do przesyłania faktur 
elektronicznych: kwestura@pum.edu.pl.  

11. 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: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
12. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Formularzu ofertowym. Brak 

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

13. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla 
towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 ustawy o VAT. 

 

XI.  Sposób przygotowywania oferty, jawność postępowania  

 
1. Oferta, składana w niniejszym postępowaniu, jest zobowiązaniem wykonawcy do 

zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego, wyrażonymi w swz, na warunkach 
wskazanych przez Zamawiającego, wykonania zamówienia, za określoną w formularzu 
ofertowym cenę. 

2. Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz 
zamawiającego określonego w niniejszej swz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za 
oferowaną cenę, oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia. 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

mailto:kwestura@pum.edu.pl
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5. Zamawiający przekazuje wzór formularza ofertowego do wykorzystania przez 
wykonawców. Wykonawcy mogą go nie wykorzystać i sporządzić ofertę na własnym 
formularzu, pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie warunkom określonym 
przez zamawiającego w swz oraz warunkom określonym w ustawie pzp. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania, 
zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w 
danej części postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę na tą samą część postępowania. 

7. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne 
dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci 
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ 
składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

9. Informacje na temat podpisów osobistych i zaufanych znajdują się pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu 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 oraz w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

11. Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na 
stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w 
terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
Internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.  

13. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania 
ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej 
oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej 
oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę zakupową i postępuje zgodnie z 
instrukcją, udostępnioną pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.  
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, 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”). Tak złożona oferta 
będzie polegała odrzuceniu. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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. 

17. 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. 

18. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane 
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z 
wewnętrznym podpisem (typ wewnętrzny):  
a)  dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  
b)  zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 

należy użyć formatu XAdES.  
19. Dopuszczalne formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców: .txt, .rtf, .pdf, .xps, 

.odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, 

.svg, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xls, .xslt, .xades, .pades. 
20. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

21. Zamawiający prowadzi i udostępnia protokół postępowania na zasadach określonych w 
ustawie pzp oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 
grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

22. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 
ust. 5 ustawy pzp. 

23. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, składane wraz z ofertą muszą 
zostać złożone w na Platformie Zakupowej w specjalnie do tego przygotowanej sekcji.   

24. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa 
uzasadnienie (w postaci dowodów mających postać np. oświadczenia uzasadniającego, 
dlaczego określone informacje mają przedmiot tajemnicy przedsiębiorstwa, np. wyciągu 
z umów z kontrahentami zawierających postanowienia o zachowaniu określonych 
okoliczności w poufności) należy załączyć do oferty, wczytując odrębny plik. 

25. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie plików 
stanowiących informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

26. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych 
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak 
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

27. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 
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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, z późn. zm.), 
zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o 
których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. 

 

XII.  Sposób i termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 01 marca 2021 r. 
godz. 12:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia. 
3. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert. 
4. Po pływie terminu na złożenie ofert, na stronie prowadzonego postępowania, pojawi się 

automatycznie informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Zarejestrowani wykonawcy otrzymają tą kwotę także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na podane podczas rejestracji adresy e-mail. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 marca 2021 r., o godz. 13.00.  
6. Otwarcie ofert jest jawne, lecz nie jest publiczne, co oznacza, że odbywa się bez udziału 

wykonawców. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie 
Zakupowej informacje: 
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności  gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
7. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii.  

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej 
informację o zmianie terminu otwarcia ofert.  

9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 30 marca 2021 r. 
włącznie.  

10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨ w terminie związania ofertą określonym  

w SWZ.  
12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,̨ do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty.  

13. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 12, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się ̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania.  

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
 

Lp. Kryterium Ranga 

1.1. Cena „C” 
 
Wartość punktowa jest obliczana wg wzoru: 
 
              x 100 x R 
 
gdzie: 

R – ranga ocenianego kryterium (60%), 

Cn - cena najniższa, 

Cb - cena badana, 

  

W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 

punktów. 

60% 

1.2. Parametry techniczne „P” 
 
Zamawiający będzie punktował następujące elementy w 
poszczególnych częściach postępowania: 
 
- w części 1 postępowania 

• Porty USB: 
o 2 porty w tym minimum 1x USB 3.0 – 0 pkt.  
o 3 porty w tym minimum 2x USB 3.0 – 10 pkt. 

- w części 2 postępowania 

• Porty USB: 
o 2 porty w tym minimum 1x USB 3.0 – 0 pkt.  
o 3 porty w tym minimum 2x USB 3.0 – 10 pkt. 

• Podświetlana klawiatura: 
o NIE – 0 pkt.  
o TAK – 10 pkt. 

 

Wartość punktowa w tym kryterium, w każdej z części postępowania 
zostanie zliczona a następnie obliczona wg wzoru: 

gdzie:  
R – ranga ocenianego kryterium (30%), 
Po – ilość punktów w ofercie ocenianej, 

30% 

b 

n 

C 

C 
         

max 
 P 

P 
    o      x 100 x R  
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Pmax – największa ilość punktów w złożonych ofertach. 
 
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 
punktów. 

1.3. Okres gwarancji „G” 
 
Wykonawca może zaproponować na przedmiot zamówienia 
gwarancję 24 miesięczną albo 36 miesięczną.  
 
24 miesiące gwarancji – 0 pkt 
36 miesięcy gwarancji – 10 punktów. 

10% 

 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych  

w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+P+G, i przyjętą metodę oceny ofert.  
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, a nie będzie mógł dokonać 

wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

 

XV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści umowy   

 
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ – wzór 
umowy. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, 
stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. 

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty   
   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym 
wykonawcą w terminie zgodnym z art. 308 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy.   

4. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do 
wypełnienia jej treści na wezwanie Zmawiającego. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
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6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w którem m.in. 
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została 
zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

7. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę potraktowane 
będzie przez Zamawiającego jako niemożliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 ust. 2 ustawy 
Pzp. 

9. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu, zamawiający przekaże 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej), plik umowy do podpisania. Po opatrzeniu umowy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji 
wykonawcy umowa zostanie przekazana zamawiającemu, który także podpisze ją 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszczalne jest także podpisanie umowy 
przez jedną ze stron podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym przez drugą 
stronę, gdyż zgodnie z treścią art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego podpis własnoręczny i 
podpis elektroniczny są równoważne. 

10. Umowa może także zostać zawarta w formie pisemnej papierowej. 
 

XVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

XVIII.  Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy  

 
1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i 
skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy pzp. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.  

3.  Odwołanie przysługuje na:  
1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  
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3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 
zamawiający był do tego obowiązany.  

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. 
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 
formie pisemnej (np. na Platformie Zakupowej), przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  

5.  Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

6.  Odwołanie wnosi się w terminie:  
1)  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

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

2)  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w ppkt 1).  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na Platformie Zakupowej.  

8.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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.  

9.  Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania;  
2)  miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.  
10.  Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy pzp.  
11.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  

12. 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 Działu IX ustawy pzp nie stanowią inaczej.  

13.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 
14.  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, 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.  

15.  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 
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całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub 
w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 


