ZAMAWIAJĄCY:
NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SWZ”)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego”

prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz. 1129
ze zmianami)
ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/TP/2/2022

Wrocław, kwiecień 2022 r.

Rozdział I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

„Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba (adres do korespondencji):
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Numer telefonu:
+48 71 73 59 301
adres profilu nabywcy Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/nszw
adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

zamowienia@nszw.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000353252, wysokość kapitału zakładowego: 284 845 000,00 zł,
REGON: 021173201, NIP 897-17-59-068.
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od: 8:00 do 16:00.
Rozdział II.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/nszw na podstronie dotyczącej niniejszego postępowania.
2. Stosowanie do art. 284 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp - w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art.
284 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią
wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.
5. W przypadku gdy zmiany treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymagają od
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie
(art.286 ust.3 ustawy Pzp).
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SWZ.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
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Rozdział III.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) [zwanej dalej także „ ustawą Pzp”].
Rozdział IV.

Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej
oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
Rozdział V.

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej
urządzeń transportu bliskiego zainstalowanych w obiekcie szpitala we Wrocławiu przy
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.

2.

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
Kod CPV

Główny przedmiot
3.

50.75.00.00-7

Opis
Usługi w zakresie konserwacji wind

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy zakres zamówienia dla
poszczególnych części zamówienia wskazano w Rozdziale VI SWZ.
Rozdział VI.

Opis części zamówienia / Liczba części zamówienia, na którą
Wykonawca może złożyć ofertę / Maksymalna liczba części, na
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
Wykonawcy

1. Zamówienie składa się z 2 (dwóch) następujących części:
1) Część I zamówienia – utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów
osobowych i towarowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) całodobowe pogotowie dźwigowe;
b) okresowe przeglądy eksploatacyjno-konserwacyjne urządzeń transportu
bliskiego, w tym udział w badaniach okresowych i doraźnych
przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz reprezentowanie
Zamawiającego przy czynnościach sprawdzających realizowanych przez
UDT;
c) usuwanie usterek i wykonywanie napraw UTB zgodnie bieżącymi potrzebami
Zamawiającego, potwierdzanych wpisem w Dzienniku Konserwacji
Urządzenia zgodnie z instrukcją producenta, w tym: Dokumentacją
Techniczno-Ruchową (DTR) oraz wymogami zawartymi ustawie z dnia 21
grudnia 2020 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
272 ze zmianami), normami branżowymi, przepisami w zakresie BHP i p.poż.;
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d) wykonanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, terminy i warunki jego realizacji oraz
wykaz dźwigów towarowych i osobowych zawarto w załączniku nr 8.1 do SWZ –
projektowane postanowienia umowy.
2) Część II zamówienia – utrzymanie w stałej sprawności technicznej podnośnika
nożycowego
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) okresowe przeglądy eksploatacyjno-konserwacyjne Urządzenia, w tym udział
w badaniach okresowych i doraźnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru
Technicznego oraz reprezentowanie Zamawiającego przy czynnościach
sprawdzających realizowanych przez UDT;
b) usuwanie usterek i wykonywanie napraw zgodnie bieżącymi potrzebami
Zamawiającego, potwierdzanych wpisem w Dzienniku Konserwacji
Urządzenia zgodnie z instrukcją producenta, w tym: Dokumentacją
Techniczno-Ruchową (DTR) oraz wymogami zawartymi ustawie z dnia 21
grudnia 2020 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
272 ze zmianami), normami branżowymi, przepisami w zakresie BHP i p.poż.;
c) wykonanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, terminy i warunki jego realizacji oraz dane
podnośnika nożycowego zawarto w załączniku nr 8.2 do SWZ – projektowane
postanowienia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub obie części zamówienia.
3. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu Wykonawcy.

Rozdział VII.

Wymagania związane z realizacją Przedmiotu zamówienia
określone w art. 95 ustawy Pzp – wymagania w zakresie
zatrudniania na podstawie stosunku pracy

Zamawiający nie stawia wymogu związanego z realizacją Przedmiotu zamówienia określonego
w art. 95 ustawy Pzp.
Rozdział VIII.

Wymagania związane z realizacją Przedmiotu zamówienia
określone w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie stawia wymogu związanego z realizacją Przedmiotu zamówienia określonego
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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Rozdział IX.

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje dla obu części zamówienia udzielenie zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających w
szczególności na zleceniu oceny stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego na
potrzeby UDT i naprawie urządzeń.
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia – adekwatnie do zamówienia podstawowego.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego:
−
−

dla części I zamówienia – 5000,00 zł netto,
dla części II zamówienia – 3650,00 zł netto.
Rozdział X.
Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot zamówienia:
1. w zakresie części I zamówienia terminie: od dnia 01.05.2022r. do dnia 30.04.2024r.
2. w zakresie części II zamówienia terminie: od dnia 01.05.2022r. do dnia 30.04.2024r.

Rozdział XI.

Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmioty trzecie udostępniające
wykonawcy swój potencjał

1. Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp).
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu
pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem
lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.
3. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
4. Obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60
i art. 121 ustawy Pzp:
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Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania
kluczowych zadań przez Wykonawcę ani przez poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Podwykonawstwo:
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę danych
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Rozdział XII.

Warunki udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że:
1) dla części I zamówienia:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co
najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem była usługa konserwacji
urządzeń transportu bliskiego o wartości co najmniej 50 000 zł netto każda.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający
rozumie:
−

co najmniej 1 osobę posiadającą ważne świadectwa kwalifikacji „E” i „D”
grupy I,
− co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia konserwacji
urządzeń transportu bliskiego potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym
urzędu dozoru technicznego
2) Dla części II zamówienia:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub nadal
wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem była usługa
konserwacji urządzeń transportu bliskiego o wartości co najmniej 5 000 zł netto
każda.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co Zamawiający
rozumie:
−

co najmniej 1 osobę posiadającą ważne świadectwa kwalifikacji „E” i „D”
grupy I,

−

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia konserwacji
urządzeń transportu bliskiego potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym
urzędu dozoru technicznego
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone
w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych (w
celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu).
6
Nazwa zamówienia: „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego” – znak
postępowania ZP/TP/2/2022

Rozdział XIII.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp

1. Na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2), z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
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konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 i 6 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,
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.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę.
4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział XIV.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

A. Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do
SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
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a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
b) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia Podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim Podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej - w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Oświadczenie musi być podpisane przez składającego oświadczenie elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2, 5 i 6, Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/Podmiot
udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b) 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;
c) 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,
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.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.
Dowody samooczyszczenia przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy użyciu
elektronicznego dowodu osobistego).
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Jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej opatrzony
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy użyciu
elektronicznego dowodu osobistego).
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie
ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
3. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SWZ.
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wskazanego
odpowiednio:
a) w Rozdziale XII pkt 1 lit. a SWZ (dla części I zamówienia),
b) w Rozdziale XII pkt 2 lit. a SWZ (dla części II zamówienia),
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej, przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy
użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy
użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o zamówienie lub notariusz.
4. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
(wskazanych w Rozdziale XII) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
podmiotowy potwierdzający, 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;
Zobowiązanie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez podpis
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osobisty należy rozumieć podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu
osobistego).
Jeżeli zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy
użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o zamówienie lub notariusz.
B. Podmiotowe środki dowodowe – składane na wezwanie Zamawiającego.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – jeżeli zajdzie uzasadniona
podstawa do uznania, że złożone uprzednio (wraz z ofertą) oświadczenie nie jest już
aktualne,
Oświadczenie winno być sporządzone w postaci elektronicznej - w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie musi być podpisane przez składającego oświadczenie elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokument w formie elektronicznej pozyskany z ogólnodostępnych baz danych nie
wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Przekazuje się dokument w takiej postaci, w jakiej został
pobrany z bazy danych.
Dokument wystawiony w postaci papierowej, przekazuje się jako cyfrowe
odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć
podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza: Wykonawca lub notariusz.
3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie,
Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku opisanego
odpowiednio:
a) w Rozdziale XII pkt 1 lit. a SWZ (dla części I zamówienia).
b) w Rozdziale XII pkt 2 lit. a SWZ (dla części II zamówienia).
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz usług oraz dowody należytego wykonania usługi przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis
złożony przy użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe
odwzorowanie
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty
należy rozumieć podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza: Wykonawca lub notariusz.
Wypełniony wykaz usług Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą złożyć wspólnie.
4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia
odpowiedzialnych za realizację usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie
warunku określonego odpowiednio:
a) w Rozdziale XII pkt 1 lit. b (dla części I zamówienia),
b) w Rozdziale XII pkt 2 lit. b (dla części II zamówienia)
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej składa zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - 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.
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

12
Nazwa zamówienia: „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego” – znak
postępowania ZP/TP/2/2022

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Rozdział XV.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XVI.

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

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku:
a) nr 8.1 do SWZ – dotyczy części I zamówienia,
b) nr 8.2 do SWZ – dotyczy części II zamówienia,
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych
w załączonych projektowanych postanowieniach umowy.
3. W projektowanych postanowieniach umowy zostały przewidziane możliwości zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian.
Rozdział XVII.

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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych
środków dowodowych;
3) 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;
4) 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;
5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
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3.

4.

5.

6.

7.

8) 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.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na wnioski o
wyjaśnienie treści SWZ, 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 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego Wykonawcy.
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 lub KOSZ. W tym celu zaleca się, by Wykonawca założył
bezpłatne konto na platformazakupowa.pl.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
f) 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.
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls .jpg (.jpeg)
lub .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf
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8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip,
b) .7Z
9. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
10. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików
zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki. Sposób
prawidłowego spakowania/dzielenia plików znajduje się w Instrukcji „Jak pakować pliki o
dużym rozmiarze” https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. 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.
Rozdział XVIII.

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.
Rozdział XIX.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z
Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Sylwia Marciniak.
Rozdział XX.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11 maja
2022r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminy o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawców pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Rozdział XXI.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części w postępowaniu. Złożenie
większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
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2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie
ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć
ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie ona zawierała wszystkie
niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez Zamawiającego w treści wzorów
załączonych do SWZ.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz oferty – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Formularz oferty sporządza się w postaci elektronicznej - w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Formularz oferty musi być podpisany przez składającego oświadczenie elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez
podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu
osobistego)
2)

Formularz cenowy – wzór formularza stanowią odpowiednio:
a) załącznik nr 2.1 do SWZ – dla części I zamówienia
b) załącznik nr 2.2 do SWZ – dla części II zamówienia
Formularz cenowy sporządza się w postaci elektronicznej - w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Formularz cenowy musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( przez podpis osobisty należy rozumieć
podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu osobistego)

3)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej - w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie musi być podpisane przez składającego oświadczenie elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez
podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu
osobistego).

4)

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazanych w
Rozdziale XII) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów.
Zobowiązanie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przez podpis
osobisty należy rozumieć podpis złożony przy użyciu elektronicznego dowodu
osobistego).
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Jeżeli zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy
użyciu elektronicznego dowodu osobistego).
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o zamówienie lub notariusz.
5)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ

6)

Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy - w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, Wykonawca/Wykonawca
wspólnie ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby nie podlega
wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b) 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;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
− zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
− zreorganizował personel,
− wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
− utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
− wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
Dowody samooczyszczenia przekazuje się w postaci elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
osobistym.
Jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego

i opatruje
podpisem
opatrzony
dokumentu
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opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. (przez podpis osobisty należy rozumieć podpis złożony przy
użyciu elektronicznego dowodu osobistego)
Odwzorowanie cyfrowe poświadcza odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie
ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby lub notariusz
7)

Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do
oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.

8) Pisemne wyjaśnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – w przypadku pojawienia się w ofercie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie należy złożyć w oryginale.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektroniczny dowód osobisty).
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”
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5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
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 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.
9. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się
elektronicznie w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych – w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls
.jpg (.jpeg) lub .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
10. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne przekazywane w postępowaniu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji,
przekazuje je wydzielone i w odpowiednio oznaczonym pliku wraz z pisemnym
wyjaśnieniem, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych
plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki.
Sposób prawidłowego spakowania/dzielenia plików znajduje się w Instrukcji „Jak pakować
pliki o dużym rozmiarze” https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
12. 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.
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13. 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.
14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
15. 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.
16. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
17. Podczas podpisywania plików podpisem kwalifikowanym zaleca się stosowanie algorytmu
skrótu SHA2.
18. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
20. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu.
Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
Rozdział XXII.

Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw na podstronie dotyczącej niniejszego
postępowania do dnia 12.04.2022r. do godz. 10:30
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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, w szczególności
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub
formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. 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.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
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Rozdział XXIII.

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 12.04.2022
godz. 11:00, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania
ofert
2. 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.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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 zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty”.
6. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert z udziałem
Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi
do przekazu wideo on-line.
Rozdział XXIV.
1.

Sposób obliczenia ceny

Cena całkowita powinna zostać skalkulowana w oparciu o:
1) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 do SWZ – dla części I zamówienia,
2) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2.2 do SWZ – dla części II zamówienia.

2.

Cena całkowita powinna zostać podana w „Formularzu oferty” cyfrowo oraz słownie.

3.

Cena całkowita winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do kompletnej realizacji
zamówienia opisanego w SIWZ, wyliczona z uwzględnieniem wszystkich narzutów, opłat
w tym opłat z tytułu akcyzy (jeżeli dotyczy) oraz stawki i kwoty podatku VAT określonej
zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami prawa.

4.

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu
zamówienia i nie ujęcia w wynagrodzeniu maksymalnym, Wykonawcy nie przysługują
względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5.

Cenę całkowitą a także pozostałe wartości będące elementami kalkulacji (tj. cena
jednostkowa netto, wartość netto, kwotę VAT, wartość brutto) należy podać w polskich
złotych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.

6.

Cenę całkowitą należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
(z dokładnością do 1 grosza) – przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
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końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza.
7.

Cena całkowita podana w Formularzu oferty powinna zostać wyliczona
z uwzględnieniem stawki i kwoty podatku VAT określonej zgodnie z obowiązującymi na
dzień składania ofert przepisami prawa.

8.

Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie regulacjami prawnymi.

9.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny całkowitej w kilku wariantach.

10. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie
budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie
dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
Rozdział XXV.

1.

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i
sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą:
1)

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CENA – waga kryterium: 100 %
Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według
następującego wzoru matematycznego:
Cn
C = ––––– x 100 x 100%
Cb
gdzie:
C
− oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium
„Cena” w części I zamówienia.
Cn
− oznacza najniższą cenę ofertową spośród ocenianych ofert w części I
zamówienia.
Cb
− oznacza cenę oferty ocenianej w części I zamówienia.

2)

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
CENA – waga kryterium: 100 %
Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według
następującego wzoru matematycznego:
Cn
C = ––––– x 100 x 100%
Cb
gdzie:
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−

oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium
„Cena” w części II zamówienia.
Cn
− oznacza najniższą cenę ofertową spośród ocenianych ofert w części
II zamówienia.
Cb
− oznacza cenę oferty ocenianej w części II zamówienia.
2. W zakresie każdej części zamówienia wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych
w kryterium „Cena” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
C

3. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert
wskazanych w ust. 1 niniejszego działu SWZ, tzn. tę, którą uzyskała największą liczbę
punktów uzyskanych w kryterium „Cena”.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożone zostały dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 248 ust. 3 ustawy Pzp). Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku (art. 225 ust. 2 ustawy Pzp).
Rozdział XXVI.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XXVII.

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

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 Prawa zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertą.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest:
1) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
23
Nazwa zamówienia: „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego” – znak
postępowania ZP/TP/2/2022

2)

podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę);
w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, przedłożyć Zamawiającemu, w celu
potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złożenia oferty uchwały wspólników lub
umowy spółki – jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały
wspólników (zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek
handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zmianami).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie.
5. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w ust. 3 pkt 1 i pkt 2
powyżej, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
Rozdział XXVIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 Prawo zamówień publicznych oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną
z
przepisami
ustawy
czynność
Zamawiającego,
podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1;
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7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 niniejszego rozdziału SWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Rozdział XXIX.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony
w niniejszej SWZ.
Rozdział XXX.

Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Rozdział XXXI.

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy
Pzp.
Rozdział XXXII.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308
ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział XXXIII.

Rozliczenia w walutach obcych

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
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Rozdział XXXIV.

Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261
Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XXXV.

Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u Zamawiającego.

Rozdział XXXVI.

Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego
w toku postępowania

a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane
osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego” –
znak postępowania ZP/TP/2/2022
c) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Rozdziale
nr XXXVII SWZ.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż
cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w
lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane
dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których
mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą
do nich obowiązki informacyjne z:
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art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty
lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
h) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść
oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ.
i) Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane
osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych
z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych),
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
-

27
Nazwa zamówienia: „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń transportu bliskiego” – znak
postępowania ZP/TP/2/2022

Rozdział XXXVII.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych - RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L119 z0 4.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI”
Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 117 Wrocław (dalej: „Administrator”), telefon: 71 73 59
301, adres e-mail: biuro@nszw.pl;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w
pkt 1 powyżej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@nszw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) 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, przy czym 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
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państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2.1
Załącznik nr 2.2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8.1
Załącznik nr 8.2

-

Formularz oferty
Formularz cenowy – część I zamówienia
Formularz cenowy – część II zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu
- Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółka
cywilna/konsorcjum)
- Wykaz usług
- Wykaz osób
- Projektowane postanowienia umowy – część I zamówienia
- Projektowane postanowienia umowy – część II zamówienia

Wrocław, dnia 04.04.2022r.

Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
Łukasz Dudkowski
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