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CZĘŚĆ I INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 
Nazwa Zamawiającego:  Miasto i Gmina Gołańcz 
REGON:     000570791313 
NIP:   766-19-75-765 
Adres: ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz 
Telefon: +48 (67) 26-15-911 
Adres poczty elektronicznej: przeatrgi@golancz.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
 

 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 

 inaczej strona internetowa prowadzonego postępowania 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego (art.  132 ustawy Pzp). 

2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. 

Wartość zamówienia przekracza progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. 

 

IV. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.271.5.2022. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach 

z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych, stacjonarnych oraz 
tabletów wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z 
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, w tym:  
- komputer przenośny -          431 szt.  
- komputer stacjonarny -         41 kpl. 
- tablet               30 szt. 
RAZEM: 502   
 
Użytkownikami ostatecznymi wszystkich urządzeń będą dzieci z rodzin pegeerowskich z terenu Miasta 
i Gminy Gołańcz. Urządzenia będą stosowane do czynności biurowych, instalowania i użytkowania 
aplikacji edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, itp.  

mailto:przeatrgi@golancz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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Przedmiot zamówienia otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 
 
1.2. Wymagania ogólne  
1. Wykonawca dostarczy urządzenia na swój koszt i ryzyko do siedziby urzędu tj. ul. Doktora Piotra 

Kowalika nr 2, 62-130 Gołańcz, oraz czterech (4) placówek oświatowych z terenu miasta i gminy 
Gołańcz mających siedzibę w miejscowościach: Gołańcz, Smogulec, Panigródz, Morakowo, w 
terminie wskazanym w umowie. Przez termin dostawy rozumie się dzień, w którym Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu ostatnie z urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, 
wolne od wad.  

2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do 
chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego.  

3. Komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, 
dostępu do Internetu oraz obsługi poczty elektronicznej.  

4. Elementy składowe zestawów muszą być ze sobą kompatybilne, zapewnić bezproblemową 
współpracę, posiadać niezbędne elementy umożliwiające pracę urządzeń (w tym okablowanie).  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad wraz z 
aktualnymi atestami i certyfikatami bezpieczeństwa oraz wymaganiami norm.  

6. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dokumentację 
techniczną na przedmioty: opis techniczny urządzeń, karty gwarancyjne, dokumenty 
potwierdzające zgodność urządzeń z normami jakościowymi i specyfikacją, instrukcje obsługi w 
języku polskim itp.  

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz 
nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby system 
operacyjny był zainstalowany (lub preinstalowany) fabrycznie na komputerach. Zamawiający 
wymaga, aby system operacyjny był dostarczony wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności, np. certyfikatami autentyczności. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań licencyjnych 
wymagających stałych opłat w okresie użytkowania systemu operacyjnego.  

8. Podane w zestawieniu przedmiotów zamówienia opisy, czy parametry techniczne należy 
traktować, jako minimalne. Przedmioty opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę można zastąpić innymi równoważnymi dostępnymi w 
handlu posiadającym takie same lub lepsze cechy użytkowe (funkcjonalne) niż wymienione w 
specyfikacji. 

9. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na 
okres minimum 24 miesiące z opcją door-to-door, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 
Warunki dotyczące gwarancji i rękojmi szczegółowo zostały określone w projektowanych 
postanowieniach umowy.  

10. W cenie jednostkowej Wykonawca uwzględni w szczególności: kompletny przedmiot zamówienia, 
dostawę, transport, załadunek i rozładunek, serwis gwarancyjny oraz inne koszty wynikające ze 
specyfiki zamówienia.  

11. W tabeli zestawienia przedmiotów w jednostce miary dla poszczególnych przedmiotów 
Zamawiający uwzględnił wszystkie artykuły określone w konkretnej pozycji opisu przedmiotu 
zamówienia.  
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1.3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące przedmiotów: 
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Komputer przenośny: 431 sztuk 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Ekran Komputer przenośny ekranem z 15,6" o rozdzielczości: HD min. 1920x1080 przy 60Hz) z powłoką 
przeciwodblaskową 

Wydajność 
obliczeniowa 

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajnościowych, co najmniej 
wyniki: Dla SYSmark® 2018 PerformanceTest lub równoważnego; 
- SM 2018 Overall Rating lub równoważny - co najmniej wynik 1200 punktów, 
- Productivity lub równoważny - co najmniej wynik 1100 punktów, 
- Creativity lub równoważny - co najmniej wynik 1200 punktów, 
- Responsiveness lub równoważny- co najmniej wynik 1300 punktów. 
Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy a przed odbiorem komputerów może zażądać 
od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w formie wydruku z 
przeprowadzonego testu, potwierdzonego przez Wykonawcę lub wydruk ze strony: 
https://results.bapco.com. Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na 
automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez BAPCO i przy rozdzielczości 
1920x1080 @ 60Hz wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się 
stosowanie overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż 
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS 
(tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku 
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 6320 punktów. Należy dołączyć wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net z 
wynikiem testu dla oferowanego procesora. 

Pamięć operacyjna:   min. 8 GB 
 

Parametry pamięci 
masowej:  

Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 230 GB 

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaną pamięcią współdzieloną. 

Wyposażenie 
multimedialne:  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki 

Płyta główna: 

 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale 
oznaczona na etapie produkcji, dedykowana dla danego urządzenia. 
Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 
 

Bateria i zasilanie: Komputer wyposażony w baterię umożliwiającą pracę przez min. 180 minut. oraz dedykowany 
zasilacz. 

Gwarancja: min. 24 miesiące door-to-door 
 

Niezawodność/jakość 
wytwarzania: 

Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO14001, ISO9001 lub równoważne 
 

System operacyjny:  Zainstalowany i aktywowany system operacyjny z wieczystą licencją w polskiej wersji językowej. 
Klucz systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z 
nośnika bezpośrednio z wbudowanego złącza lub napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego 
wpisywania klucza licencyjnego.  System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z 
większością aplikacji biurowych dostępnych na rynku. Pełna polska wersja językowa.  Możliwość 
dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego 
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu. Wsparcie dla 
większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),   .Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, 
konta i profile użytkowników  

Wymagania 
dodatkowe:  

 

Wbudowana kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy, wejście audio, 
wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki, wbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11 
a/b/g/n/ac z możliwością włączania i wyłączenia łączności bezprzewodowej Wbudowany moduł 
Bluetooth  z możliwością włączania i wyłączania łączności bezprzewodowej, karta sieciowa 
10/100/1000 ze złączem RJ-45,  czytnik kart pamięci, złącze USB 3.1 C – min.1 szt, złącze USB 3.0 
– min.2 szt, Wejście HDMI, Touchpad, waga max 2,2 kg, sprzęt fabrycznie nowy, oryginalnie 
zapakowany, bez śladów użytkowania 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Komputer stacjonarny ALL in ONE – 40 kpl. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Ekran Przekątna min 23" o rozdzielczości: HD min. 1920x1080 przy 60Hz) 

Wydajność 
obliczeniowa 

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajnościowych, co najmniej 
wyniki: Dla SYSmark® 2018 PerformanceTest; 
- SM 2018 Overall Rating - co najmniej wynik 1250 punktów, 
- Productivity - co najmniej wynik 1050 punktów, 
- Creativity - co najmniej wynik 1450 punktów, 
- Responsiveness - co najmniej wynik 1260 punktów. 
Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy a przed odbiorem komputerów może zażądać 
od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego spełnianie ww. wymagań w formie wydruku z 
przeprowadzonego testu, potwierdzonego przez Wykonawcę lub wydruk ze strony: 
https://results.bapco.com. Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na 
automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez BAPCO i przy rozdzielczości 
1920x1080 @ 60Hz wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się 
stosowanie overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż 
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS 
(tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku 
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 7500 punktów. Należy dołączyć wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net z 
wynikiem testu dla oferowanego procesora. 

Pamięć operacyjna:   min. 8 GB 
 

Parametry pamięci 
masowej:  

Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 500 GB 

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaną pamięcią współdzieloną lub zewnętrzna 
karta graficzna. 

Wyposażenie 
multimedialne:  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną lub zewnętrzna karta graficzna, zgodna z High 
Definition, zintegrowane głośniki, zintegrowana kamera internetowa 

Zasilanie: Komputer wyposażony w kabel zasilający lub dedykowany, oryginalny zasilacz 
 

Gwarancja: min. 24 miesiące door-to-door 
 

Niezawodność/jakość 
wytwarzania: 

Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO14001, ISO9001 lub równoważne 
 

System operacyjny:  Zainstalowany i aktywowany system operacyjny z wieczystą licencją w polskiej wersji językowej. 
Klucz systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z 
nośnika bezpośrednio z wbudowanego złącza lub napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego 
wpisywania klucza licencyjnego.  System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z  
większością aplikacji biurowych dostępnych na rynku. Pełna polska wersja językowa.  Możliwość 
dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego 
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu. Wsparcie dla 
większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),   .Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, 
konta i profile użytkowników  

Wymagania 
dodatkowe:  

 

Wejście audio, karta sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n/ac, karta sieciowa 10/100/1000 ze 
złączem RJ-45, złącza USB min 4 szt w tym min. 2 szt. USB 3.0, klawiatura, mysz, sprzęt fabrycznie 
nowy, oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania 
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Kody CPV: 
 
30200000-1 Urządzenia komputerowe  
30213000-5 Komputery osobiste 
 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 
1. Część II SWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Ewentualne zmiany dokonane przez wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez 

zamawiającego uwzględnione. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w projekcie 

umowy w § 9 oraz §91. 

 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Tablet – 30 sztuk 

Zastosowanie Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu 
do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Ekran Tablet z wyświetlaczem 10" o rozdzielczości min.1920x 1200 , ekran dotykowy 

Procesor Procesor wielordzeniowy. 
 

Pamięć operacyjna 
RAM:   

min. 4 GB 

Parametry pamięci 
wbudowanej:  

 min. 64 GB 
 

Karta graficzna TAK 

Wyposażenie 
multimedialne:  

Wbudowane głośniki, mikrofon, złącze słuchawkowe 
 

Bateria i zasilanie: 

 

Tablet wyposażony w akumulator o pojemności min. 6000 mAh oraz dedykowaną ładowarkę. 

Gwarancja: 24 miesiace door-to-door 

Niezawodność/jakość 
wytwarzania: 

Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE, ISO14001, ISO9001 lub równoważne 

System operacyjny:  Zainstalowany system operacyjny z aktywną i wieczystą licencją umożliwiający pobieranie 
aktualizacji od producenta 

Wymagania 
dodatkowe:  

 

Wbudowana kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie tabletu, wbudowana karta 
sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n/ac , Wbudowany moduł Bluetooth,  czytnik kart pamięci, 
złącze USB C – min.1 szt, moduł GPS, aparat przedni min. 5Mpix, aparat tylny min. 5 Mpix, sprzęt 
fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania 
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VIII. 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. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami: 
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 

a wykonawcami w zakresie: 
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących 
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 
zamówień publicznych; 
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
- przesyłania odwołania/inne 
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 
została wysłana do zamawiającego. 

3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 
tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/Bartek%20Bielecki/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YBQLREW3/platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/
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c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w 
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

8) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

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

wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

4) 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. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków. 

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
15) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W 

PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I 
ART. 69 

 
Nie dotyczy. 

        
X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest:  

1) w zakresie proceduralnym: Bartosz Bielecki, e-mail: przetargi@golancz.pl 

2) w zakresie merytorycznym: Monika Cytlak, e-mail: monikacytlak@golancz.pl,  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

mailto:przetargi@golancz.pl
mailto:monikacytlak@golancz.pl
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21 września 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach m.in. art. 

220 ustawy P.z.p. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/golancz w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
5. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym,. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym 
pliku osobno. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod 
rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wskazane w Rozdziale XXI. 
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania 
ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11. Ofertę sporządza się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

12. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p. lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych 
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie 
do CEIDG). 

14. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SWZ, a w szczególności Formularz oferty – 
wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SWZ. W przypadku, gdy 
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wypełnia „nie dotyczy”. 

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwaną dalej ustawą z.n.k, 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 Rozdziale XIV  ust. 6 SWZ.  

16. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k, wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku: 

1) Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny, oraz czy zawiera dane 
osobowe;  

2) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny wykonawca zobowiązany jest wykazać 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności. 

18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zamówień Publicznych  platformazakupowa.pl: pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/golancz do dnia 24 czerwca 2022 r. do godziny 

10:00. 

3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Systemu. 

 
XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert następuje w dniu 24 czerwca 2022 roku o godzinie 10:05.  

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

file:///C:/Users/Bartek%20Bielecki/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YBQLREW3/platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

6. 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. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w 

sekcji ,,Komunikaty”. 

 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., tj.:  

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. 

 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy P.z.p. (odnośnie podstaw, 

których dotyczy). 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

file:///C:/Users/Bartek%20Bielecki/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YBQLREW3/platformazakupowa.pl
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d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

XVa PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 2022 R. O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

1. Na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u 

(wykluczenie z postepowania); 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z 

postepowania); 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego 

wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.1 

 
1 odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę takiego wykonawcy, nie 

zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty 
lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim 

wykonawcą negocjacji lub dialogu, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia 
oraz etapu prowadzonego postępowania; 
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4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie 

z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.2 

6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze 

decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6 i 7 do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której 

mowa w ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 

 
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca 
jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie na 
załączniku nr 2a.  
Załącznik nr 2a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby 
 

XVb. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 5 K ROZPORZĄDZENIA 

833/2014 W BRZMIENIU NADANYM ROZPORZĄDZENIEM RADY (UE) 2022/576 

 
Na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie: 
1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 

objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, 

ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) 

i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; 

lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze 
wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest: 

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i 

gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, 

 
2 odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenie oferty, 

przystąpienie do negocjacji; 
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zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, 

oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia 

cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych 

radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na 

potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w 

dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i 

rozwoju; 

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych; 

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, 

które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, 

lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym 

wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1; 

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw 

członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w 

Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; 

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy 

naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję 

do Unii; lub 

f)  zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, 

wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r. 

3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o 
każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od 
udzielenia zezwolenia. 
4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 
r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. 
5. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu 
Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków w szczególności poprzez 
ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 
6. W przypadku wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca 
ofertę takiego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 5k 
Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

 
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie na załączniku 
nr 2b.  
Załącznik nr 2b do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby 
 

 
XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1. Cenę oferty dla każdej części należy obliczyć jako iloczyn podanej ilości sprzętu wskazanych 

przez Zamawiającego w SWZ oraz podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych. Cena musi 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT 

obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT musi zostać określona 
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zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z 

późn. zm.).  

2. Wykonawca określi cenę oferty składając ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w 

załączniku nr 1 do SWZ. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ryczałtową, 

ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ 

i jej załącznikami, w szczególności: 

1. ceny jednostkowe sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ; 
2. koszty dostawy do wskazanych w SWZ przez Zamawiającego punktów dostawy.  
3. Inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 

złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. 

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami 

nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, że wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku VAT wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego, odpowiednio modyfikując treść 

Formularza Ofertowego poprzez wprowadzenie w Informacjach dodatkowych odpowiednich 

postanowień tj. w ofercie, o której mowa w pkt. 9, wykonawca ma obowiązek: 
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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. 

 
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 

Nazwa Opis 
Znaczenie 
(waga)w % 

Cena (C) Cena brutto oferty obliczona zgodnie z rozdziałem XII 100 

 

2. Opis sposobu oceny ofert. 
Ocenie ofert będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Każda oferta zostanie oceniona w następujący sposób: 
1) W pierwszej kolejności zostanie obliczona liczba punktów osobno dla każdego kryterium wg 

poniższych wzorów: 
a) Liczba punktów w kryterium „Cena)(C) zostanie obliczona wg wzoru: 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
 × 100 

gdzie: 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
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poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

XVIII. INFORMACJA 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 w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. 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 oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez zamawiającego.   

5. UWAGA! – Umowa zawierana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej, tym samym 

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub osobiście na miejscu w siedzibie Zamawiającego.  

 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy P.z.p. przysługują wykonawcom oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. 

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 P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Wniesienie odwołania następuję w terminach i na warunkach określonych w dziale IX ustawy 

P.z.p. 

4. Zaleca się aby odwołanie lub jego kopię, o których mowa w art. 514 ust. 2 ustawy P.z.p., 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania.  

 
XX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SWZ. 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dostawę 
sprzętu komputerowego polegającej na dostawie sprzętu komputerowego w skład której 
wchodzą komputery stacjonarne i/lub komputery przenośne i/lub tablety o wartości 500 
000,00 zł PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) lub wyższej. Udostępnianie 
zasobów:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Uwaga: ww. zobowiązanie lub 

inny podmiotowy środek dowodowy wykonawca musi dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SWZ oraz bada, czy nie 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.   
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XXI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z FORMULARZEM 

OFERTOWYM 

 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie (art. 125 ust. 2 Pzp) 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 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający informuje, iż instrukcja wypełnienia ESPD oraz edytowalna wersja formularza 

ESPD dostępna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-

publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

3. W przypadku, gdy zamawiający będzie wypełniać oświadczenie za pomocą serwisu 

dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ należy postępować zgodnie z 

zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem 

poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (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 ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II 

Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

4. W przypadku wykorzystania przygotowanego przez zamawiającego oświadczenia JEDZ w 

wersji edytowalnej (Załącznik nr 2 do SWZ), wykonawca uzupełnia obszary, które nie zostały 

przez zamawiającego przekreślone. W Części IV zamawiający żąda jedynie ogólnego 

oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania 

poszczególnych Sekcji A, B, C i D. 

5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

wykonawca załącza do Oferty JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz oświadczenia 

wymienione w ust. 6 pkt 3 i 4 niniejszego Rozdziału. 

6. Ponadto oprócz dokumentu wskazane w ust. 1 Wykonawca składa: 

1) Formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ; 

2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX ust. 6 pkt 3 SWZ i/lub 

inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy); 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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3) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie 

składane na załączniku nr 2a do SWZ; 

4) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. art. 5k Rozporządzenia 

833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – 

oświadczenie składane na załączniku nr 2b do SWZ; 

5) Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;  

6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; 

odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli 

dotyczy). 

7. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy P.z.p. najpierw dokona badania i oceny ofert, a 
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.  
 

XXII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - OŚWIADCZENIA I 
DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oświadczenie JEDZ – 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Ponadto 

podmiot ten składa oświadczenia wymienione w ust. 6 pkt 3 i 4 Rozdziału XXI SWZ. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp 

art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

2) oświadczenie 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 
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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 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

SWZ); 

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w 

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 

ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp 

(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). 

5) WYKAZ DOSTAW sporządzony według załącznika nr 5 do SWZ. 

 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami  

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 3 - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, 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. 

2)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt 1  - 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.  

 

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jego złożeniem, natomiast dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 5, 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. 

Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
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przed jego złożeniem, natomiast dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem 

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

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

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do 

tych środków w oparciu o art. 274 ust. 4 ustawy P.z.p.). 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

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

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

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

rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w 

powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w 

imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p.  

11. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy należy przedłożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) ,  Pełnomocnictwo musi być wystawione w sposób określony przepisami prawa 

cywilnego. 

12. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego 

oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1444 z późn. zm.). 

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

14. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

 
XXIII.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale XXII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku, gdy oferta wykonawcy wspólnie ubiegającego zostanie najwyżej oceniona, każdy 

z wykonawców składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale XXII ust. 4 SWZ (oprócz pkt 6 – 

wykonawcy składają jeden wspólny wykaz dostaw).  

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na obawę, że podział taki 

przełożyłby się na nadmierne trudności techniczne, oraz nadmierne koszty wykonania zamówienia, 

a także potrzebę skoordynowania wielu działań, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. Wskazane powody Zamawiający ustalił po uwzględnieniu całokształtu 

okoliczności związanych z przedmiotem zamówienia. 

 

XXV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, MAKSYMALNA 

LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU 

WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA /ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU 

JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

 
Nie dotyczy.  

 

XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJA O SPOSOBIE 

PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ 

ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny 

niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia.  

 
XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

 

Nie dotyczy. 

 

XXVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 

 
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia w zakresie określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

P.z.p. 
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XXIX. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy P.z.p. 

 
XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA  

 
1.Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

- przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości następującej wysokości: 

10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 

2. ustawy P.z.p. 

3.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

1)pieniądzu; 

2)gwarancjach bankowych; 

3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299). 

4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. 

5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 

2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

7.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Pałucki Bank Spółdzielczy 

w Wągrowcu Oddział Gołańcz nr rachunku: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 z dopiskiem 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  

8.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które przed 

upływem terminu składania ofert znajduje się na koncie zamawiającego.  

9.Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień 

uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego 

wystawcy. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie 

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach określonych w ustawie P.z.p. 

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi 

mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu 

wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. 

10.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o 

zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie 
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odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy P.z.p. Zasady zwrotu oraz okoliczności 

zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p] 

11. Wadium złożone w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać dane gwaranta, na które 

Zamawiający winien złożyć gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.  

 

XXXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 I 8 

  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp. 
 

XXXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 

 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy P.z.p. 

 

XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie. 

2. Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż 

PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na 

PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz 

na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 

przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. 

 

XXXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXXV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

 

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań zgodnie z art. 60 ustawy P.z.p. i art. 121 ustawy P.z.p. 

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

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani. 

http://www.nbp.pl/
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XXXVI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ 

 
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
 

XXXVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 230 

 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 

XXXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W 

SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

 

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy p.z.p. 

 
XXXIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

XL. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA 

DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, 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).  

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Gołańcz. Siedzibą 

Administratora Danych jest: 62-130 Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2, tel.: +48 (67)2615911, fax.: +48 

(67)2683312, e-mail: miastoigmina@golancz.pl 

2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez: 

kontakt osobisty w siedzibie Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz– 

pok. nr 12,  adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb 

postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 94 ust. 1 ustawy z  dnia 11 

września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej 

ustawą P.z.p..   

file:///C:/Users/Bartek%20Bielecki/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YBQLREW3/miastoigmina@golancz.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 

30 | S t r o n a  

 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 246). W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych  okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają 

umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy P.z.p.. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI I– SWZ - INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SWZ STANOWIĄ WZORY 

NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 

 

nr 1 – Formularz ofertowy; 
nr 2 – Formularz JEDZ w wersji edytowalnej (składany z Ofertą) 
nr 2a - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
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nr 2b - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. art. 5k Rozporządzenia 
833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1; 
nr 5 - Wykaz dostaw 
nr 6 – Projekt umowy; 
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Załącznik 1 do SWZ 

Formularz ofertowy 
 

Pełna nazwa wykonawcy …......................................................................................................... 

Adres siedziby wykonawcy 

Kod …………………………..……………............. 

Ulica….................................................... 

Miasto…………………………..………...........… 

Województwo …………………..………........Nr NIP …................................................ ( w przypadku 

wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego wykonawcy) 

Nr REGON…………………..…..………( w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego 

wykonawcy 

Nr konta bankowego …............................................................................... 

Adres konta wykonawcy w systemie …………..…......................................... 

Nr telefonu ….......................................... 

E-mail: ……………………………………. 

Rodzaj wykonawcy: (wybrać odpowiednie poniżej):* 

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj  

Miasto i Gmina Gołańcz 

reprezentowana przez 

mgr inż. Mieczysława Durskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz 

Adres: ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania na wykonanie usługi: związanych z zadaniem 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”:  
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ), za wynagrodzeniem ryczałtowym…………….………….…….zł (netto)+……..…..% podatku VAT, tj. 
ogółem ……………..………. zł brutto  

(słownie zł:…………………………………………………………………..…………………………) 
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Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

warunków zamówienia   

L.p. 
Rodzaj 

sprzętu/wyposażenia 
Ilość 

Cena za  

1 szt. 

brutto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Razem 

wartość 

brutto 

Producent, model, marka 

oferowanego produktu 

1.  Komputer przenośny 

(Laptop) 

431 szt. 
 

 
 

 

2.  
Komputer stacjonarny 

41 szt. 
 

 
 

 

3.  
Tablet 

30 szt. 
 

 
 

 

 RAZEM 
 

  
 

 

 
 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale VI SWZ. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

wymaganiami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SWZ. 

4. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy 
P.z.p., na następujący rachunek: ……………...........................………….............................……………..   
Przekazujemy dane gwaranta (nazwa, adres, email), na który zamawiający przekaże 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium: 
…………………………........................................................................................................................... 
 

5. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

 sami 

 siłami podwykonawcy: 

• Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca: …………………… 

• nazwa  podwykonawcy/ ów …………………..……………………….  

6. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że oferujemy zamawiającemu okres płatności do 30 dni od złożonej faktury 

wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 

następujących dokumentach: ............................................................................... 
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9. Wykonanie zamówienia będzie/nie będzie 3  prowadziło do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. W przypadku, kiedy wykonanie zamówienia będzie prowadziło do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca musi wskazać nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, która będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać jej wartość 

bez kwoty podatku. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści ww. oświadczenia 

wykonawca nie składa - wówczas należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie. 

 
 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

*Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców: 
1)mikro przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 
pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 
milionów euro; 
2)mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 
pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro, i który nie jest mikro przedsiębiorcą 
3)Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 
pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 

 
3 niepotrzebne skreślić 
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aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 
4) jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we 
własnym imieniu i w sposób ciągły 
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej- osoba fizyczna występująca w obrocie 
jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą 
Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). Te 
informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
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Załącznik NR 2a do SWZ4 

 

 

Oświadczenie wykonawcy, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

działając w imieniu wykonawcy:…………………………… 

 (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY* 

 

 

☐ Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 

 

☐Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt …..( podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w pkt 1, pkt 2, pkt 3.)  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

* wybrać odpowiednie 

 

 

 

 

 

 

 
4 Załącznik nr 2a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. 
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Załącznik NR 2b do SWZ5 

 

 

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 

w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

działając w imieniu wykonawcy:…………………………… 

 (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY* 

 

 

☐ Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 

na Ukrainie  

 

☐Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 lit …..( podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w lit a-c.)  Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 

Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

 

 

* wybrać odpowiednie 

 

 

 
 

 
5 Załącznik nr 2b do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. 
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Załącznik NR 3 do SWZ 

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 
 

 

Działając w imieniu wykonawcy:…...............................................................………………………… 

                                                                                                                     (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

Informuję, że*: 

     nie należę 

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) co wykonawcy, którzy również złożyli 

oferty w powyższym postępowaniu. 

 

     należę 

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), co wykonawca/y 

……………………………….…………. (nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we wskazanym 

powyżej postępowaniu.  

Jednocześnie wykazuję, iż złożona oferta została przygotowana niezależnie od oferty  

wskazanego powyżej wykonawcy: …………………………………… ( wypełnić) 

 

 

*Zaznaczyć odpowiednie. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

Dane wykonawcy 

 

__________________________________ 
Pełna nazwa wykonawcy 
 

__________________________________ 
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
 

__________________________________ 
Adres e-mail 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O AKTUALNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Pzp/ 

(składane na wezwanie) 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 
 
numer sprawy ZP.271.5.2022  

 

Ja/My niżej podpisani 

___________________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w 

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

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

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

 

są aktualne.  

 
Wykonawca/ właściwie umocowany przedstawiciel 
podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym 
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Załącznik NR 5 do SWZ 

 
Nazwa zadania: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR 
 
numer sprawy ZP.271.5.2022  

 

 

Wykaz dostaw 

 

 
 
 
.................................................. 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty. 

 

 
 
W załączeniu przedkładamy niżej wymienione dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie (np. referencje):  
1) ................................................................................................................................................  
2) ................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres i rodzaj 

zamówienia oraz 
wartość 

Data i miejsce 
wykonania 

zamówienia 
(dd-mm-rr) 

Zamawiający 

01 02 03 04 05 

1.     

2.     
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Załącznik nr 6 do SWZ 

Część II SWZ – Projekt umowy  

 
Projekt umowy  

Umowa Nr …………………………. 
W dniu …………………………. pomiędzy  
Miastem i Gminą Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
mgr inż. Mieczysława Durskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz, 
 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Pani Edyty Koniecznej – Skarbnika Miasta i Gminy Gołańcz 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1. Przedmiot umowy 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie 

przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w DUUE Nr ………………………………………….., Zamawiający 

zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w zakresie szczegółowo określonym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-

EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” 

3. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 2. Termin realizacji 
 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się na 40 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy.  

§ 3. Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca dostarczy urządzenia na swój koszt i ryzyko do siedziby urzędu tj. ul. Doktora Piotra 
Kowalika nr 2, 62-130 Gołańcz, oraz czterech (4) placówek oświatowych z terenu miasta i gminy 
Gołańcz mających siedzibę w miejscowościach: Gołańcz, Smogulec, Panigródz, Morakowo według 
poniższego zestawienia: 
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Szkoła 
Podstawowa w 
Gołańczy 

Szkoła 
Podstawowa w 
Morakowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Panigrodzu 

Szkoła 
Podstawowa w 
Smogulcu 

Urząd Miasta i 
Gminy Gołańcz 

Razem 

laptop 192 17 21 43 158 431 

komputer 
stacjonarny z 
akcesoriami 

19 5 0 3 14 41 

tablet 17 1 0 8 4 30 

Razem 228 23 21 54 176 502 

w terminie wskazanym w umowie. Przez termin dostawy rozumie się dzień, w którym Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu ostatnie z urządzeń wchodzących w skład Przedmiotu zamówienia, wolne 
od wad.  

2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do 
chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego.  

3. Elementy składowe zestawów muszą być ze sobą kompatybilne, zapewnić bezproblemową 
współpracę, posiadać niezbędne elementy umożliwiające pracę urządzeń (w tym okablowanie).  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad wraz z 
aktualnymi atestami i certyfikatami bezpieczeństwa oraz wymaganiami norm.  

5. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną na przedmioty: opis techniczny urządzeń, karty 
gwarancyjne, dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z normami jakościowymi i 
specyfikacją, instrukcje obsługi w języku polskim itp.  

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczany system operacyjny były fabrycznie nowy, nieużywany oraz 
nigdy wcześniej nieaktywowany na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, aby system 
operacyjny był zainstalowany (lub preinstalowany) fabrycznie na komputerach. Zamawiający 
wymaga, aby system operacyjny był dostarczony wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności, np. certyfikatami autentyczności. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań licencyjnych 
wymagających stałych opłat w okresie użytkowania systemu operacyjnego.  

7. Podane w zestawieniu przedmiotów zamówienia opisy, czy parametry techniczne należy 
traktować, jako minimalne. Przedmioty można zastąpić innymi dostępnymi w handlu posiadającym 
takie same lub lepsze cechy użytkowe niż wymienione w specyfikacji, 

8. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na 
okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Warunki dotyczące 
gwarancji i rękojmi szczegółowo zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.  

9. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca złoży kosztorys, w którym zostaną wymienione wszystkie 
elementy przedmiotu zamówienia, w tym nazwa/model/marka, ilość, cena netto, stawka VAT, 
cena brutto. 

10. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację 
dostarczoną przez producenta urządzeń, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w szczególności: karty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim ( papierowe lub elektroniczne) oraz zapewni 
serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP. Wykonawca dostarczy także 
wykaz dostarczonego sprzętu komputerowego z nr seryjnymi urządzeń. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu opakowań pozostałych po rozładunku przedmiotu 
zamówienia. 

§ 3. 
Sposób realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pocztą elektroniczną na adres: przetargi@golancz.pl lub 
monikacytlak@golancz.pl  gotowość dostawy na co najmniej 2 dni robocze przed przewidywanym 
terminem dostawy.  

3. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości 
przedmiotu zamówienia. Odbioru ilościowego dostarczonego towaru dokonują w dniu dostawy 
wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego. Na potwierdzenie dokonania czynności zostanie 
sporządzony i podpisany przez każdą ze stron protokół odbioru.  

4. O ile z umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez obie Strony 
protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza 
jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę. 

5. Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 
reklamować Wykonawcy na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady 
i/lub usterki.  

6. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez wad 
lub jego część w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.  

7. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

8. Językiem stosowanym w zapisach Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język 
polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Stronami.  

9. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami 
bezpieczeństwa.  

10. Odbiór sprzętu objętego, zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy, gwarancją producenta polegać 
będzie dodatkowo na sprawdzeniu okresu i warunków gwarancji na dedykowanej do tego stronie 
internetowej producenta lub innym kanałem udostępnionym przez producenta służącym do 
weryfikacji okresu i warunków gwarancji.  

11. Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji 
Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia  
licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.  

12. Licencje na oprogramowanie zostaną udzielone zgodnie z postanowieniami OPZ.  

13.Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta.  

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania bezpośrednio u 
producenta w przypadku, jeśli poweźmie wątpliwości co do legalności jego pochodzenia.  

15. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień 
wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez 
Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.  
 

 
§ 4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej i stałej 

współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, w szczególności do: 

a) odbioru informacji przekazywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, 

b) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających jego 

wypłatę, 

mailto:przetargi@golancz.pl
mailto:monikacytlak@golancz.pl
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§5. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń finansowych 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż określona przez Wykonawcę wartość wynagrodzenia   ofertowego   

za   wykonanie   całości   przedmiotu   Umowy   wyniesie    netto   ……………..…zł  (słownie złotych: 

………………………………………………), wraz z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT (brutto) 

wyniesie …………………………….zł 

2. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni za 

wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na rachunek bankowy 

podany przez Wykonawcę. Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez 

Strony, przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

3. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni 

od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary 

umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z 

wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku, z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. 

4. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT za zrealizowanie dostawy stanowiącej 

przedmiot umowy, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, ulega zmianie tak, aby 

dotychczasowe wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie uległo zmianie.  

 
§ 6. Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej od dnia odstąpienia umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy:  
1) Wykonawca nie wykonał dostawy w wyznaczonym terminie; stwierdzenia w toku odbioru 

przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera wady i pomimo wyznaczenia terminu ich 
usunięcia Wykonawca ich nie poprawił lub nie przystąpił do ich usunięcia;  

2) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekracza 7 dni;  
3) jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami 

umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do 
zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego 
terminu, nie krótszego niż 5 dni, z zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie jego 
bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie brak 
wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację umowy. Wezwanie będzie 
wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania.  

4. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w razie zaistnienia przypadku siły 
wyższej, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z Umowy przez 
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którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 15 dni. Po upływie wskazanego terminu każda ze Stron 
może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego 
oświadczenia przesłanego drugiej Stronie wraz z udowodnieniem tych okoliczności poprzez 
przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy Siły wyższej 
oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji umowy. 

5. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie 
można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami w szczególności zdarzenia o 
charakterze katastrofalnych działań przyrody albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, 
którym zapobiec nie można, jak wojna przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działania zbrojne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa 
graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacja na tych terytoriach, restrykcje stanu 
wojennego, stanu wyjątkowego, powstania, rewolucji, zamieszek.  

6. Odstąpienie od umowy dokonane przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w 
terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji dostarczonego wyposażenia wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;  

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 
zobowiązany jest do dokonania odbioru wyposażenia oraz do zapłaty wynagrodzenia za to 
wyposażenie, które zostało dostarczone do dnia odstąpienia.  

9. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie ma 
wpływu na obowiązek zapłaty zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 7. Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Wykonawca udziela minimum 24-miesięcznej gwarancji z opcją door-to-door na przedmiot 

umowy – zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i niniejszej umowie.  
2. Realizacja obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę będzie się odbywała na następujących 

warunkach: 
a) okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag;  
b) gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy wymianę 

towaru lub jego podzespołu na nowy i ewentualnie poniesienie kosztów transportu;  
c)  Wykonawca, w okresie gwarancyjnym, zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do 

Zamawiającego, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu.  
d) w okresie gwarancji serwis dostarczonego sprzętu będzie realizowany nieodpłatnie;  
e) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji;  
f) zgłoszenie następuje pocztą elektroniczną pod adresem ……………………….. lub pod numerem 

telefonu .............................. ;  
g) osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

serwisu gwarancyjnego jest Pan/Pani ............................................. ;  
h) Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej w okresie gwarancji 

wady nieodpłatnie na swój koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że nie będzie 
to możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Strony ustalą inny 
termin usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma 
prawo do zastępczego usunięcia wad w formie naprawy lub wymiany towaru lub jego 
podzespołu na nowy w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy;  

i) jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał napraw 
towaru lub nastąpiła wymiana towaru objętego gwarancją lub jego istotnego podzespołu na 
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nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionego lub 
wymienionego sprzętu;  

j) maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego sprzętu, wyłączające 
dany sprzęt z eksploatacji uprawniają do zadania wymiany sprzętu na nowy;  

k) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wymiany towaru lub jego podzespołów 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;  

l) odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady 
fizyczne towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji;  

m) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji, jeśli 
wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.  

 

3. Warunki gwarancji określają dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu wraz z 
protokołem odbioru oraz niniejsza umowa. W przypadku rozbieżności postanowień w danej 
kwestii pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.  

4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji 
udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed 
warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim przyznają 
Zamawiającemu silniejszą ochronę.  

5. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 
przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej Umowy.  

§ 8. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie; 

b) za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją bądź obowiązków gwarancyjnych w 

wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 

1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy 

2. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

3. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

4. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę nie zwalnia go z jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań umownych. 

5. W przypadku wystąpienia szkody, której wysokość przekracza wysokość zastrzeżonych kar 

umownych Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych zasadach na ogólnych ustawy Kodeks cywilny. 

6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy niespowodowanego winą Wykonawcy 

zapłaci on Wykonawcy 10% całości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, za wyjątkiem 
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sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych  

7. Potrącenie kar umownych nastąpi z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

8. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w 

przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

9. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 40% wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust 1 Umowy.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o 

ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

§ 9. Zmiany postanowień umowy  

1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku:  
1) zmian koniecznych, spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający, działając z 

należytą starannością nie mógł przewidzieć;  
2) zmiany wynagrodzenia wskutek zmiany urzędowej stawki podatku VAT,  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w 
zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu 
płatności) także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego 
państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub  

2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 
wyjątkowego albo stanu wojennego,  

− strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeśli powyższe 
okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 2 na 
należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.  

4. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 2 na należyte wykonanie tej umowy. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte 
wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 
455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

− o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy. 

6. Dokonywanie wszelkich zmian dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz danych 
kontaktowych.  
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8. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w 
§ 9 dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wartość lub 
wielkość świadczenia stron wynosi 75% wartości Zamówienia. 

 
§ 91 

(zmiana umowy w związku z występowaniem COVID-19) 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie 

terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w 

przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację 

zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub 

nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których 

zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,   zwolnienie od wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 

18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub 

niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w 

art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian. 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

6) wprowadzeniem płatności częściowych;  

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1–6,  w zakresie  w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 
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3. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 2 
pkt 1–6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia 
tych wykonawców. 
4. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 
umowy. 
5. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2  
i 3, w terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, 
wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 2 na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 
dnia ich otrzymania. 
6.Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, ·o których mowa 
w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy dokonuje w uzgodnieniu z 
wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy. 

7. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 
jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.  
8. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na 
zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 
9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w 
szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie 
umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń  
10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana ta obejmuje część 
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy 
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie z 
ust. 5. 
11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą. 

§ 10. Komunikacja między Stronami 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg 

realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), 

telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy: 

1) dane Zamawiającego:  
a) osoba do kontaktu: ………………………, 
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b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………., 
e) fax: ………………………………….; 

2) dane Wykonawcy: 
a) osoba do kontaktu: …………………….., 
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………., 
e) fax: ………………………………….  

4. Zmiana osób i ich danych wskazanych w ust. 3 następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Za równoważny uznaje się dokument z podpisem elektronicznym przesłany drogą 
mailową do Zamawiającego. Zmiana tych danych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
  

§ 11.Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się, w szczególności przepisy Prawa 

zamówień publicznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Kodeksu cywilnego. 

2. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. 

Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W 

przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany 

drugiej stronie adres. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów mogących wynikać na tle realizacji umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy.  

 
 

 

Z a m a w i a j ą c y        W y k o n a w c a  
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