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Białystok dn. 27.04. 2022 r. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników 

na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych z podziałem na 7 zadań”. 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

 

 

(KOD CPV: 90511000-2) 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy  

z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Znak Postępowania: 23/PN/2022 

 

 

 

 

 

        

         „ZATWIERDZAM” 

Z upoważnienia Komendanta 25 WOG: 

 

KIEROWNIK  

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

   / -/     Elżbieta MURAWSKA     
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PODSTAWA PRAWNA: 

1. Podstawa prawna opracowania niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

zw. dalej SWZ: 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

2. Rozporządzenie 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; 

3. Rozporządzenie 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;  

4. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021r. 

w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, 

równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych lub konkursów; 

5. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320); 

6. Rozporządzenie 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; 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  

(Dz.U.2019.1781 t. j. )   

8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych 

(tj. Dz.U.2019r. poz. 8742) 

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy 

Pzp, a w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Pełna nazwa Zamawiającego: 

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. 

ul. Kawaleryjska 70 

15-325 Białymstoku 

REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755, 

FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 261 398 813 

Tel. 261 398 839  

E-mail: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl 

Godziny pracy 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku: 

od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do godz.15.30 w piątek od godz. 7.00 do 

godz. 13.00 

 

II. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI 

 

     Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajdują się pod adresem 

internetowym Zamawiającego na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp 

strona internetowa: https://25wog.wp.mil.pl/pl/ 

Nr referencyjny postępowania: 19/PN/2022 

Uwaga:  

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się 

nr referencyjnym postępowania. 

 

III. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp lub Pzp" oraz niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa 

w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający 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. 

4. Zamawiający będzie żądał dokumentu JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. 

mailto:25wog.kancelaria@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
http://www.12wog.wp.mil.pl/
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5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ), stosuje się zapisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz Kodeksu 

Cywilnego. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem postępowania jest „Usługa odbioru odpadów komunalnych 

powstających na terenie nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie 

pojemników na odpady komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych z podziałem na 7 zadań”. 

Zamawiający podzielił zamówienie na 7 zadań: 

Zadanie nr 1- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Łomża 

Zadanie nr 2- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych  z m. 
Osowiec 

Zadanie nr 3- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Plewki oraz Dąbrowa Moczydły  

Zadanie nr 4- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Nowogród 

Zadanie nr 5- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Bielsk Podlaski 

Zadanie nr 6- Usługa odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości wojskowych polegająca na dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
OC Zielona m. Sowlany/Karakule, gmina Supraśl 

Zadanie nr 7- Usługa polegająca na zabezpieczeniu wojska w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych z Gminy Nurzec – Stacja, dzierżawie pojemników na odpady 
komunalne, załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z m. 
Św. Góra Grabarka, Siemiatycze.  
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Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość części. 

Termin realizacji usługi od dnia zawarcia umowy r. do 31.12.2023 r. 

Kod CPV: 90511000-2 

 

2. Zamawiający, w oparciu o art. 441 Pzp skorzysta z prawa opcji w przypadku 

wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku 

z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem 

opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części 

zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego 

powodu wnosił żadnych roszczeń. – dotyczy zadania 1 – 2  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Specyfikacji. 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZJI LOKALNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej, o której w art. 131 ustawy Pzp. 

 

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 95  i 96 USTAWY PZP 

 

1. Zamawiający wymaga w oparciu o art. 95 ustawy Pzp zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 

pracy (DZ.U. 2020, poz.1320) osób świadczących usługi w zakresie realizacji 

niniejszego postępowania, w szczególności czynności polegające na załadunku, 

transporcie i zagospodarowaniu odpadów.             

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 Pzp związanych 

z realizacją niniejszego zamówienia obejmujących aspekty gospodarcze, 

środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem 

lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazywanych wykonawcy 

w toku realizacji zamówienia. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia odbywać się od dnia zawarcia umowy 

do dnia 31.12.2023r. 
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VIII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa 

w art. 104 ustawy Pzp.  

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 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 lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) 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 oraz z 2020r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270            

– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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 
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przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału                          

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,                    

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                  

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-

puszczenie 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. 

1.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy, w okolicznościach o których 

mowa w art. 109 ust. 1 pkt ustawy Pzp. 

2. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa                   

w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na podstawie art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

     2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych tj.: 

2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku; 
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2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

- Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o której 

mowa w art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                      

i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) prowadzonego przez właściwy 

organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku; 

2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku. 

 

XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA I POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

1. Zamawiający 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. 

2. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp w formie JEDZ 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) aktualnego na dzień 

składania ofert. 

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

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. 

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 
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a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

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

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

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

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

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

 

3. Zamawiający w oparciu o art. 124 pkt 2 Pzp żąda podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

- wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) 

prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument 

Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

4 . Zgodnie z art. 139 ust 2 Pzp Zamawiający żąda złożenia oświadczenia na 

podstawie art. 125 ust. 1 Pzp w formie JEDZ Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD) wyłącznie od wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona. 

Wykonawca złoży oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 

5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 

1) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie 

oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 

których mowa w treści art. 57 Pzp. 

2) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, 

b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

3) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych 

odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym 

zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, 

tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych 

narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu 

elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
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zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty 

takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez 

Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl . 

5) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity 

dokument (JEDZ) w formie elektronicznej: https://espd.uzp.gov.pl 

6) Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod 

poniższymadresem:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednol

ity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf  

7) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego 

oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. 

5. 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 jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

7. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych 

oświadczeń i dokumentów. 

 

XII. OFERTA WSPÓLNA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  

1) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów;  

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują 

w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
 

XIII. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, 

zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, wystawioną nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed ich złożeniem; 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

4 Pzp, 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.  

3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

 

XIV. PODWYKONAWSTWO    

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu 
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ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

i podania (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

XV. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp, zwanej 

w dalszej części również „Platformą”. 

2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający 

może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej 

- 25wog.kancelaria@ron.mil.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie 

przycisku „wyślij wiadomość” i pojawieniu się komunikatu, że wiadomość została 

wysłana do Zamawiającego. 

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

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

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy. 

6. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344). 

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

SWZ. 

8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 6 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 

https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
https://platformazakupowa.pl/pn/12wog
mailto:12wog@ron.mil.pl
mailto:12wog@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
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dni przed upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

10. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 

o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

11. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie 

o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień treści SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania 

ofert. 

12. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 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 w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

15. 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. 

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona 

zostanie na Platformie. 

17. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący. 

18. 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. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://platformazakupowa.pl/
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19. 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 

20. Osoby uprawnione do kontatkowania się z wykonawcami: 

      p. Magdalena PIEKUTOWSKA- w sprawach formalnych, od poniedziałku do 

piątku w    godzinach od 7:30 do 13:00, tel. 261 398 839. 

21. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi 

do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale 

SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 

w swojej siedzibie. 

22. Telefonicznych wyjaśnień i odpowiedzi nie udziela się. 

 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany od dnia upływu terminu 

składania ofert do dnia 23.08.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów 

lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XVII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SWZ.  

2. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca    

w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 

Wykonawcy zostaną odrzucone.  

(Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 

samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako 

składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną 

odrzucone). 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert 

składanych indywidulanie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę.  

4. Ofertę należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym – za pośrednictwem Formularza oferty: 

     https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings 

5. Wykonawca poprzez platformę może przez upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

7. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki 

stanowiące integralną część SWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych 

formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych 

w stosunku do wzorów.  

8. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie 

(konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te 

występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie – podpisy stawia na niej Wykonawca/ 

Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i 

zawarciu umowy; 

9. Oferta powinna być napisana trwałą i czytelną techniką w jednym egzemplarzu oraz 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawcy zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 

https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby 

uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.   

10. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Jeżeli według Wykonawcy, oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane informacje muszą być oznaczone 

klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i powinny 

być załączone oddzielnie w osobnym / wyodrębnionym pliku. Jednocześnie 

Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem takich informacji, musi zastrzec, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. Brak uzasadnienia, 

o którym mowa w niniejszym punkcie, spowoduje uznanie przez Zamawiającego, 

iż zastrzeżenie jest nieskuteczne. 

2) Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego dokumentu, 

przedłożonego wraz z informacjami, o których mowa w pkt. 1), dlaczego 

zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje można 

zakwalifikować jako 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, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. 

zastrzeżenia za nieskuteczne. Uzasadnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie 

jest jawne. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

4) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

11. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i zgodność jej treści z treścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

12. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 

wniosku to 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 

150 MB. 

13. 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, 
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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. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)                  

ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

formatów: .zip i .7Z.  

16. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

17. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego                        

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. 

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego               

się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 

czasu do zakończenia przyjmowania ofert.  

20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2.   

21. 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. 

22. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

23. Oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 223 ust. 2 pkt. 3 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy 

Pzp. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów SWZ warunków 

zamówienia należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania 

ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale XII niniejszej SWZ. 

24. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
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oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

25. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2) Formularz cenowy – załącznik nr 2;  

3) Oświadczenie – załącznik nr 5; 

4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

  

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę wraz z załącznikami, tj. formularzem ofertowym; formularz cenowym,  

oświadczeniem, pełnomocnictwem upoważniającym do złożenia oferty, o ile ofertę 

składa pełnomocnik i pełnomocnictwem dla pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; 

 należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania do dnia 26.05.2022 r. do godz. 09:00. 

2. Po wypełnieniu „Formularza składania oferty” i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć w przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się jej datę przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” 

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

4. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert, bez udziału Wykonawców, za 

pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 26.05.2022 r. o godz. 09:05. 

Do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.  

5. W przypadku awarii Platformy Zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej  

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej 

informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj.  informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty ostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

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

prowadzonego postepowania. 

9. W oparciu o art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający z uwagi na pilną potrzebę 

udzielenia zamówienia dokonał skrócenia terminu składania ofert. 

 

XIX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej 

oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji 

przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za 

przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, 

zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę 

prawną. 

3. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo 

i słownie. 

4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna, gdyż zostanie wprowadzona 

do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez 

okres realizacji zamówienia. 

5. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna 

obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią 

zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że 

Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu 

na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 

niniejszej SWZ, OPZ i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna 

zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane 

z koniecznością wykonania całości prac objętych Umową. 

7. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 

pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), pomocniczo – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.  
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8. 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami.  

9. 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. Brak 

takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BEDZIE prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

 

XX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium. 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym 

kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie 

koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia. 

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna 

punktacja wynosi 100 punktów (%), [ % = pkt.] w następujący sposób: 

Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według 

kryterium:  

1) Kryterium cena – 100 % wartości zamówienia (brutto) 

Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie 

koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia. 

 

wartość najniższa    

------------------------------     x 100 pkt = liczba punktów uzyskanych 

wartość  oferty  rozpatrywanej    

 

UWAGA: 

Powyższe kryterium oraz sposób przyznawania punktów dotyczy każdego z 3 zadań. 

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp określone w opisie przedmiotu zamówienia 

oraz w projekcie umowy wymagania jakościowe odnoszące się do głównych 

elementów składających się na przedmiot zamówienia pozwalają Zamawiającemu 

przyjąć kryterium cenowe w wysokości 100 %. 

Sposób przyznawania punktów:  

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów 

uzyskanych przez Wykonawcę. 
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2)  Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów.   

5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,  że 

złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.     

6. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp może zastosować jako jedyne 

kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli 

określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do 

co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.  

 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  

 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w niniejszym postępowaniu. 

 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie 

podpisana umowa. 

2. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na 

wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a-4g do SWZ. 

4. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za 

najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 

 

XXIV. INFORMACJE O FORMLNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

             

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, przekazując informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, 

podając uzasadnienie faktyczne  prawne. Jednocześnie, Zamawiający zamieści 
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informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

2. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, 

z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed 

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

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

4.  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

5. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

7. 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 albo unieważnić postepowanie. 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy, stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania ewentualnych nazw (firm) 

Podwykonawców w ofercie - o ile na etapie składania ofert firmy Podwykonawców 

są znane; 
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3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

kluczowych zadań przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ 

wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp              

- fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 

z pełnomocnikiem; 

3) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dane 

pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik. 

4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do 

przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego 

wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia  podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

XXVI. ZAMÓWIENIA Z PRAWEM OPCJI 

 

Zamawiający, w oparciu o art. 441 Pzp skorzysta z prawa opcji w przypadku 

wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku 

z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem 

opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części 

zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego 

powodu wnosił żadnych roszczeń – dotyczy zadania 1 – 2.  

 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotów, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
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ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów 

zamówienia  przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  

w art. 469 pkt. 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 

zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na 

projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie 

umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie 

ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię 

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się 

w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 

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 Pzp, 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. 
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10. 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 p.z.p., 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. 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane 

pracowników do kontaktów roboczych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (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. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, mogą nimi być również podmioty 

uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Prokuratura, 

Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, instytucje finansowe, 

podatkowe, jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, podmioty                         

z branży informatycznej, podmioty świadczące pomoc prawną i w zakresie 

dochodzenia należności oraz organy uprawnione do kontroli działalności Jednostki. 

 

XXIX. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 

w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

9. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
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10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przesłanek, o których 

mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 pzp. 

 

XXX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2a – 2g  - Formularz cenowy; 

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 4a – 4g - Projektowane postanowienia umowy; 

Załącznik  nr 5 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy; 

Załącznik  nr 6 - Oświadczenie GK i o aktualności JEDZ; 

Załącznik nr 7 – JEDZ. 


