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Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią: 

 

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy – Zadanie 1-4 

Załącznik nr 1a:            Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 1-4 
 
Załącznik nr 2:   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa z art. 

125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień 

publicznych  

Załącznik nr 3:     Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia  

    publicznego - PROJEKT UMOWY 
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Zamawiający:        Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie 
adres:          Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin 
NIP:           927 17 33 297 
REGON:          970570835 
adres poczty elektronicznej:       psp2swiebodzin@poczta.fm 
 
 

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2  w Świebodzinie  
w  ramach programu Laboratoria Przyszłości 

 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej 
dalej „PZP” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SWZ” 
 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której będą 

udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin 

 Niniejsza SWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi 
uzupełnieniami/zmianami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 
Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych 
na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się 
z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. 
Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.  

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w ramach programu Laboratoria Przyszłości, 
w tym fabrycznie nowe, nieużywane następujące wyposażenie podzielone na 4 zadania tj.: 

1) Zadanie 1 - Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego; 
2) Zadanie 2 - Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania obrazu i dźwięku; 
3) Zadanie 3 - Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego oraz robótek ręcznych; 
4) Zadanie 4 - Dostawa urządzenia do lutowania oraz wyposażenia pracowni szkolnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ (Zadanie 1-4). 
3. Wykonawca zapewni dostarczenie oraz wniesienie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia 

transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność 
i zabezpieczających przed uszkodzeniem do siedziby zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 2  
w Świebodzinie w Parku Chopina 1.  

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia 
do zamawiającego oraz odpowiada za przedmiot zamówienia (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) 
do czasu jego odbioru przez zamawiającego.  

5. Wyposażenie zostało opisane przez określenie minimalnych wymagań co oznacza, że dopuszczalne 
jest dostarczenie wyposażenia posiadającego parametry na wymaganym przez zamawiającego 
poziomie lub lepsze od opisanych.  

6. Minimalna gwarancja na dostarczony sprzęt i wyposażenie to 24 miesiące.  
7. Zamówienie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu: 

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę zadań. 
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10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. 

11. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

12. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania 
katalogów elektronicznych. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku 
do wartości przedmiotu umowy. 

14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp.  
18. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.  
19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 
 
Zadanie 1 Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego: 
główny kod CPV:  39162100-6 Pomoce dydaktyczne  
 

dodatkowe kody CPV: 
30232100-5 Drukarki i plotery 
31710000-6 Sprzęt elektroniczny 
31712110-4 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły 
22470000-5 Instrukcje 
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 
 
Zadanie 2 Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania obrazu i dźwięku: 
 główny kod CPV: 32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 
 

dodatkowe kody CPV: 
38650000-6 Sprzęt fotograficzny 
32340000-8 Mikrofony i głośniki 
32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo 
 
Zadanie 3 Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego oraz robótek ręcznych: 
główny kod CPV:  39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe 

oraz artykuły cateringowe 
 

dodatkowe kody CPV: 
19435100-0 Nici do szycia 
39227000-0 Igły do szycia i igły dziewiarskie i naparstki 
42715000-0 Maszyny do szycia 
42713000-5 Maszyny tkackie 
22470000-5 Instrukcje 
 
Zadanie 4 Dostawa urządzenia do lutowania oraz wyposażenia pracowni szkolnych: 
główny kod CPV:  39162100-6 Pomoce dydaktyczne  
 

dodatkowe kody CPV: 
42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 
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22470000-5 Instrukcje 
24910000-6 Kleje 
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 
39100000-3 Meble 
42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw 

II   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia Zadanie 1-4: od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia Zadanie 1-4: do 60 dni od dnia podpisania umowy. 

 
III INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ i sposobie komunikowania, 

przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, zwanej dalej „Platformą zakupową” pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, 
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń 
w tym pełnomocnictwa, wniosków, zawiadomień, zapytań i informacji odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe 
oraz inne dokumenty lub oświadczenia w tym pełnomocnictwa, wnioski, zawiadomienia, zapytania 
i informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej m.in. 
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego (W zależności od wymagań 
zawartych w SWZ i nie dotyczy składania ofert).  

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem, w szczególności 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub informacje o unieważnieniu postępowania oraz informacje w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy zakupowej w sekcji „Komunikaty” (tzw. systemie informacji 
publicznej).  

      Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej 
do konkretnego Wykonawcy (tzw. systemie informacji prywatnej) lub za pomocą poczty 
elektronicznej psp2swiebodzin@poczta.fm.  

5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii Platformy 
zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą innych form 
komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej osoby uprawnionej 
do kontaktowania się z Wykonawcami: psp2swiebodzin@poczta.fm (Nie dotyczy składania ofert).  

6. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.  
7. Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dostępne są 

pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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a) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym 
pod adresem wskazanym powyżej oraz uznaje go za wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej pod adresem wskazanym powyżej.  
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku pytań technicznych dotyczących korzystania z Platformy 

zakupowej, należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta tel. +48 22 101 02 02 (pon.-pt. 
godz. 8:00-17:00), e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.  

10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

a) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,  
b) łącze internetowe,  
c) zainstalowany program wyświetlający pliki formatu .pdf,  
d) 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.  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty przez Wykonawcę w sposób 
niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej.  

IV  OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawniona jest Pan Marian 
Wieczorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 W Świebodzinie w siedzibie Zamawiającego, 
w godzinach urzędowania. 8:00-14:00 

V TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  
21.05.2022 r. 

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część (Zadanie) zamówienia.  
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ. 
3. Oferta musi być sporządzona według Załącznika nr 1 do SWZ oraz załączniki do oferty powinny 

być sporządzone w sposób staranny, czytelny i trwały w języku polskim.  
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

5. Oferta wraz z załącznikami, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione.  

6. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się:  
1) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub  
2) w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub  
3) w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym.  
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7. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem 
nieważności w formie lub postaci, o której mowa w pkt 6.  

8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki w innych 
formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu.  

9. Jeżeli podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument elektroniczny przekazuje się je w takiej samej postaci.  

10.  Jeżeli podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie (skan) tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

11.  Pełnomocnictwa, o których mowa w SWZ winny być złożone w oryginale:  
a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub  
b) w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub  
c) w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie 
pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu, który pierwotnie 
sporządzono jako dokument w postaci papierowej - dokument w postaci elektronicznej musi być 
opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej.  

12. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego 
na platformazakupowa.pl.  

13.  Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie i instrukcjach 
dostępnych pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. 
Składając ofertę, Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.  

15. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ (Zadanie 1-4); 
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ; 
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu 
udostępniającego zasoby w postępowaniu, o ile nie wynika z dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę do oferty (jeżeli dotyczy).  

16. Wykonawca winien opisać załączniki nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
17. Oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo, sporządza 
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 
danych (w ogólnie dostępnych formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, jpg (.jpeg). 
Zamawiający zaleca format .pdf.  

18. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 17, przekazywane 
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 



 8 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa 
w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

19. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

20. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.  

21. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca format rozszerzeń .zip.  

22. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  
a) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 
nośniku danych;  
b) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 
treści na monitorze ekranowym;  
c) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  
d) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 
informacji.  

23. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Platformy zakupowej.  

24. Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące sposobu złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

25. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia: 
1) Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika 

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

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia 
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

26. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
wraz z wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji 
ofertowej, a także do podpisania umowy. 

27. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

28. Oferta musi być podpisana elektronicznie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń w imieniu wykonawcy.  
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29. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

VII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę do dnia 22.04.2022 r. do godz. 09:00 według Załącznika nr 1 do SWZ  
wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin.  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SWZ.  
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  

VIII OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 22.04.2022 r. 
o godz. 10:00.  

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii.  

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Zmawiający nie przewiduje udziału Wykonawców 
w otwarciu ofert.  

IX PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia 
okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 
PZP), tj.:  
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) 
lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  
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f) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  

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, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w ppkt 1.1;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu 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; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

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

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, 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.  

6. Zamawiający nie będzie stosował wykluczeń, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy PZP. 
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

X INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania. 

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania. 

1.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania. 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej  
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania. 

  
XI INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
Zgodnie z art. 273 ust. 1 zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych 
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

XII SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  
3. Podstawą do określenia ceny oferty, odpowiednio dla Zadania 1, 2, 3 i 4, jest zakres wyposażenia 

podany w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy – 
załącznik nr 3 do SWZ.  

4. Cenę oferty brutto odpowiednio do zadania, na które wykonawca będzie składał ofertę należy 
wpisać w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Wartość brutto będzie stanowić 
podstawę do porównania ofert i obliczenia punktów zgodnie z kryterium oceny ofert.  

5. Wartość brutto odpowiednio dla zadania, na które wykonawca składa ofertę, określona przez 
Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy jako ryczałtowa i nie będzie podlegać 
waloryzacji ze względu na inflację.  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez czas trwania umowy, uwzględnia w swej 
wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
również wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, włączając koszty transportu, 
opakowania zabezpieczającego i wniesienia do siedziby zamawiającego oraz wszelkie inne koszty, 
które Wykonawca poniesie w celu wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów kwotowych ani procentowych od ceny ofertowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 

ustawy PZP. 
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

XIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. Kryteria wyboru oferty:  
a) cena (brutto) oferty podana w PLN - 60 %  
b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące* – 40 %  
*wydłużony okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach i nie może być dłuższy niż 12 
miesięcy ponad wymagane 24 miesiące 
 
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawcę, tj.:  
a) najniższej ceny (brutto) oferty w PLN wg wzoru:  
[(Cn : Cb) x 100 pkt] x 60 %  
Cn – cena oferty z najniższą ceną  
Cb – cena oferty badanej  
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60,00 pkt.  
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b) wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 24 miesiące (w przedziale od 0 do 12 miesięcy), 
wg wzoru:  
[(Gb: GMAX ) x 100 pkt] x 40 %  
Gb – wydłużenie okresu gwarancji oferty badanej  
GMAX – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego  
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 40,00 pkt.  
 
W przypadku gdy wykonawca nie zaproponuje wydłużenia okresu gwarancji tzn. w druku oferty – 
załącznik nr 1 - wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny 
symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów. W przypadku gdy Wykonawca 
zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji o czas dłuższy niż dopuszczalne 12 miesięcy, 
zamawiający jako wydłużenie okresu gwarancji uzna 12 miesięcy i na podstawie tej liczby obliczy 
punkty.  

 
OCENA KOŃCOWA a) + b) 

 
3. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt. 
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania postawione 
w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.  
 

Za najwyżej ocenioną, odrębnie na Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, zostanie uznana 
oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium 
a) + b) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria oceny ofert. Jeżeli nie 
można wybrać oferty najwyżej ocenionej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą 
łączną liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium a) + b)), Zamawiający za najwyżej 
ocenioną uzna ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli 
oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny do złożenia w określonym 
przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
KAŻDE ZADANIE BĘDZIE OCENIANE OSOBNO 

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ppkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 
ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ppkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, odrębnie na każde Zadanie:  
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1) Oryginał pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do zawarcia 
umowy w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów załączonych przez Wykonawcę do 
oferty;  
2) Tabelę elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem kwoty netto, kwoty podatku VAT i kwoty 
brutto dla poszczególnych pozycji; 
3) Kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w przypadku wyboru oferty złożonej przez tych Wykonawców. Umowa powinna 
określać: 
a) strony umowy,  
b) cel działania,  
c) sposób współdziałania,  
d) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,  
e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,  
f) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi),  
g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić 
postępowanie.  

XV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżelı ̇ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
PZP.  

2. Odwołanie przysługuje na:  
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł ona zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 
4.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

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

4.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 4.1.;  

4.3. 5 dni – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia – od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4.4. 5 dni – wobec czynności innych niż określone w ppkt. 4.1. - 4.3. - od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi 
się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.  

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy PZP. 



 14

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Wykonawca może przewidzieć wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców. 
2. W ofercie należy wskazać, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podać nazwę firm podwykonawców (jeżeli są już znani w momencie 
składania oferty). 

XVIII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA 
ZMIAN W UMOWIE 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.  

2. Zamawiający – oprócz zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 
3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niezależnie od postanowień innych 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie -
dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:  
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku:  
a) wstrzymania dostaw lub przerw w dostawach, powstałych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - o czas nie dłuższy niż czas trwania tych przyczyn, 
 b) gdy na możliwość wykonania w wyznaczonym terminie Przedmiotu Umowy wpłyną 
nadzwyczajne i trudne do przewidzenia okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 
lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) – o czas nie dłuższy niż czas trwania tych 
okoliczności,  
c) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, mająca wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy.  
2) stawki podatku od towarów i usług - w przypadku ustawowej zmiany stawek 
oraz w konsekwencji zmiany kwoty brutto wynagrodzenia wynikającej z Umowy, polegającej 
na jego podwyższeniu albo obniżeniu,  
3) nazwy zadania, numeru konta bankowego Wykonawcy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, 
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy 
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

 
XIX KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
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 „Rozporządzenie”, 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie 
reprezentowany przez Dyrektora  (adres: Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin, tel. 68 475 09 66,            
e-mail: psp2swiebodzin@poczta.fm). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
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3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
w/w zamówienia publicznego.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 
11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej 
dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku 
z przepisami PZP. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania,  
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z PZP. 
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze 
żądania skierowanego do Administratora. 
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych 
danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 
o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 


