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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:610504-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia komputerowe
2021/S 232-610504
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Szczeciński
Krajowy numer identyfikacyjny: 001208777
Adres pocztowy: al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-453
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko
E-mail: przetargi@usz.edu.pl
Tel.: +48 914441202
Adresy internetowe:
Główny adres: https://usz.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US, dysku sieciowego NAS
wraz ze switch Gigabit Ethernet oraz zakup sprzętu komputerowego, biurowego i akcesoriów
Numer referencyjny: A-ZP.381.148.2021.KO

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US, dysku sieciowego
NAS wraz ze switch Gigabit Ethernet z projektu eCUDO.pl oraz zakup sprzętu komputerowego, biurowego i
akcesoriów na potrzeby realizacji projektu Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – komputery
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – komputery zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – komputery i monitory
poleasingowe
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – komputery i monitory
poleasingowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US - laptopy
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US - laptopy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – urządzenia
wielofunkcyjne i drukarki
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30232100 Drukarki i plotery

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – urządzenia
wielofunkcyjne i drukarki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
US-EZD - 20 drukarek etykiet w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY
POWR.03.05.00-00-Z064/17-00
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
DUS-EZD - 20 drukarek etykiet w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY
POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
IE (M64) - Paweł Najda - 6 urządzeń sieciowych
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
IE (M64) - Paweł Najda - 6 urządzeń sieciowych- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – dyski, klawiatury, myszki,
tablet
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30234200 Dyski optyczne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30237410 Myszka komputerowa

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – dyski, klawiatury, myszki,
tablet

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US – dyski, klawiatury, myszki,
tablet - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dysk sieciowy NAS o pojemności min 16 TB wraz ze switch Gigabit Ethernet finansowane z projektu
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30234200 Dyski optyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:

30/11/2021
S232
https://ted.europa.eu/TED

6 / 12

Dz.U./S S232
30/11/2021
610504-2021-PL

7 / 12

Dysk sieciowy NAS o pojemności min 16 TB wraz ze switch Gigabit Ethernet - zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa nr POPC.02.03.01-00-0062/18-00), nr 550-9000-900000-00850-16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
DDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o
Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C W03/20
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o
Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C W03/20 zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C
W03/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa akcesoriów komputerowych i projektora na potrzeby realizacji projektu “Uniwersyteckie Centrum
Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C W03/20
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa akcesoriów komputerowych i projektora na potrzeby realizacji projektu “Uniwersyteckie Centrum
Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C W03/20 - zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C
W03/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

30/11/2021
S232
https://ted.europa.eu/TED

8 / 12

Dz.U./S S232
30/11/2021
610504-2021-PL

9 / 12

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa niszczarki oraz drukarki ze skanerem na potrzeby realizacji projektu “Uniwersyteckie Centrum Wiedzy
o Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C W03/2
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30191400 Niszczarki
30232110 Drukarki laserowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa niszczarki oraz drukarki ze skanerem - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
rozdziale 2 swz

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” nr projektu PO WR.03.05,00-00-C
W03/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt
4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 Pzp. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje
zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną
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wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument zamowienia). Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod
adresem (https://JEDZ.uzp.gov.pl/). W tym celu przygotowany przez zamawiającego Jednolity europejski
dokument zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować
do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór
elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag: a) w części II sekcji D JEDZ (informacje
dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega) wykonawca oświadcza czy
zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej
odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast
wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ,
zawierających informacje wymagane w części II sekcja A i B oraz w części III; b) w części IV zamawiający
żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania
poszczególnych sekcji A, B, C i D; c) część V (ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy
pozostawić niewypełnioną. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2, 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) oświadczenia wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; c)
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; d) oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 6
Pzp, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5–10 Pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział 3 swz

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2022
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

11 / 12

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) platforma, dostępna pod adresem
(https://platformazakupowa.pl/pn/usz) i formularz„ Wyślij wiadomość” (dostępny na stronie postępowania).
Uwaga! Komunikat „Wyślij wiadomość” nie służy do składania ofert; b) (przetargi@usz.edu.pl ) w sytuacjach
awaryjnych np. nie działania platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zaleca się, aby
komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie, a nie za pośrednictwem email. 3. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie platformy. 4. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na platformie został podany w instrukcji dla
wykonawców. 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po
którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 6. Zamawiający rekomenduje
przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf w celu ewentualnej kompresji danych. 8. Oświadczenie na podstawie art.
125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym, 9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 10. Forma dokumentów zgodnie z rozporządzeniem
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. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa
w pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 2) odpisu albo informacji z
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Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których
mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem; 3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) i 2) zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2021
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