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   SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na: 

 

 
„Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach „Umowy o powierzenie grantu o 

numerze 3005/1/2021 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa 

Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”. 
 

Symbol grupy lub kategorii CPV:    

   

30213100-6- Komputery przenośne 

30213300-8- Komputer biurkowy 

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego 

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne 

30237200-1 - Akcesoria komputerowe 

48823000-3 - Serwery plików 

30216110-0 - Skanery komputerowe 

30232110-8 - Drukarki laserowe 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina Kamień Pomorski 

ul. Stary Rynek 1,72- 400 Kamień Pomorski 

tel. (91) 382 11 42, fax  (91) 3825028 

E-mail: um@kamienpomorski.pl,  

Internet: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski, www.bip.kamienpomorski.pl,  
 

Znak sprawy: O.271.29.2022 

 

 

 
DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZONO 

 

 

 

 

 

 

 Kamień Pomorski, 05.08.2022 r.  

http://www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski
http://www.bip.kamienpomorski.pl/
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1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach „Umowy o powierzenie grantu o 

numerze 3005/1/2021 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu 

grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00” w tym: 

 

a) Dla Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Stacja robocza typ 1 - 10 szt. 

 Oprogramowanie biurowe – 10 szt. 

 Zasilacz awaryjny (UPS) – 10 szt. 

 Serwer wraz z systemem operacyjnym (Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy) i 

licencjami CAL– 1 szt. 

b) Dla Urzędu Miejskiego  

 Stacja robocza typ 2 – 31 szt. 

 Laptop – 1 szt. 

 Serwer NAS (Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy)– 1 szt. 

 Skanery – 2 szt. 

 Drukarki – 2 szt. 

 

2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny 

tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 

Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi 

pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w 

szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.  

3. Dostawa urządzeń odbędzie się w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w 

Kamieniu Pomorskim tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z 

wyłączeniem świąt, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Dostarczony 

asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 

produktów w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). 

Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania 

zamawiającemu, ponosi wykonawca. 

4. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia. 

5. Warunkiem otrzymania przez zamawiającego dofinansowania jest terminowe i zgodne 

z umową wykonanie zadania o którym mowa w pkt 1. 

6. Szczegółowe wymagania techniczne przedstawia załącznik nr 4 do SWZ. 

7. W przypadku, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (oświadczenie w 

sprawie minimalnych parametrów technicznych) wskazane zostały znaki towarowe, 
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patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co prowadziłoby do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, 

oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób i jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. 

W takich sytuacjach, ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.  

W sytuacji kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym, a wskazane powyżej 

odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który 

posiada parametry techniczne i funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (oświadczeniu w sprawie minimalnych 

parametrów technicznych) stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia.  

8. Kody CPV: 

 30213100-6- Komputery przenośne 

 30213300-8- Komputer biurkowy 

 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego 

 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne 

 30237200-1 - Akcesoria komputerowe 

 48823000-3 - Serwery plików 

 30216110-0 - Skanery komputerowe 

 30232110-8 - Drukarki laserowe 

2. Termin realizacji zamówienia, gwarancja i rękojmia 

 

Termin wykonania zamówienia- 4 tygodnie od podpisania umowy 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy okresu rękojmi za wady i gwarancji nie krótszego niż  

a) dla stacji roboczych, monitorów, laptopa, Serwera NAS – 36 miesięcy 

b) dla zasilaczy awaryjnych (UPS), myszy i klawiatur, drukarek – 24 miesięcy 

c) dla serwera wraz z systemem operacyjnym i dysków – 60 miesięcy 

d) dla skanerów – 12 miesięcy 

 

3. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

 

3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w:  
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1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3, 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 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady. 

3) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się również: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

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

którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

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

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

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

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

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

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

którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

 

3.2. Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 

                 

1) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Minimalny poziom zdolności:   
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- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca 

wykaże, że: 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, minimum jedną dostawę, polegającą na dostawie stacji roboczych lub 

serwerów lub stacji roboczych i serwerów o wartości co najmniej 300 000,00 

zł- potwierdzone referencjami.  

 

 

3.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 3.1 oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt 3.2 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ.   

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, 

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

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 

z pkt 3.2 SWZ 

  

3.4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych; 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
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5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6) UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt. 

1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z pkt 3.2 SWZ. 

 

3.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. 3 pkt 

3.2, tj.: 

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, 

również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których 

mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, 

w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 

 

4. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty 

 

4.1 Wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
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W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 
 

4.2 Oświadczenia wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 i 3 do SWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy  

z wykonawców składających ofertę wspólną.  

   

4.3 zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3.4 SWZ, jeżeli wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów; 

 

4.5 dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa; 

 

4.6 oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której 

wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli 

wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

 

4.7 Dla Stacji roboczych typ 1: 

a) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu 

b) Certyfikat ISO 50001:2018 dla producenta sprzętu 

c) Deklaracja zgodności CE 

d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki. 

e) Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

http://tcocertified.com/product-finder/  

f) Certyfikat EPEAT Silver - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://epeat.net/search-computers-and-displays 

g) Certyfikat ENERGY STAR - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://www.energystar.gov/productfinder/ 

h) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku 

wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem 

technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

i)   Dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca spełnia normę ISO 9001:2015 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera; 

j) oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

k) Oświadczenie producenta opatrzone numerem postępowania, że głośność jednostki 

centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 

9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie 25 dB.  

l) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

4.8 Dla stacji roboczych typ 2: 

a) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu 

b) Certyfikat ISO 50001:2018 dla producenta sprzętu 

http://tcocertified.com/product-finder/
https://epeat.net/search-computers-and-displays
https://www.energystar.gov/productfinder/
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c) Deklaracja zgodności CE 

d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki. 

e) Certyfikat EPEAT Silver - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://epeat.net/search-computers-and-displays 

f)   Certyfikat ENERGY STAR - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://www.energystar.gov/productfinder/  

g)   Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

http://tcocertified.com/product-finder/ 

h) Certyfikat EPEAT Gold - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://epeat.net/search-computers-and-displays 

i)   Oświadczenie producenta opatrzone numerem postępowania, że głośność jednostki 

centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 

9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie 22 dB 

j) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku 

wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem 

technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

k)   Dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca spełnia normę ISO 9001:2015 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera; 

l) oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

m) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem.    

4.9 Dla laptopa: 

a) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu 

b) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu 

c) Certyfikat ISO 50001:2018 dla producenta sprzętu 

d) Deklaracja zgodności CE 

e) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki. 

f) Wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilności 

komputera z oferowanym systemem operacyjnym 

g)   Certyfikat ENERGY STAR - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://www.energystar.gov/productfinder/  

h)   Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

http://tcocertified.com/product-finder/ 

i) Certyfikat EPEAT Gold - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony 

https://epeat.net/search-computers-and-displays 

j)   Oświadczenie producenta opatrzone numerem postępowania, że głośność jednostki 

centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 

9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie 22 dB 

k) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku 

wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem 

technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

l)   Dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca spełnia normę ISO 9001:2015 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera; 

https://epeat.net/search-computers-and-displays
https://www.energystar.gov/productfinder/
http://tcocertified.com/product-finder/
https://epeat.net/search-computers-and-displays
https://www.energystar.gov/productfinder/
http://tcocertified.com/product-finder/
https://epeat.net/search-computers-and-displays
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m) Oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

n) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 

4.10 Dla serwera wraz z systemem operacyjnym 

a) Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu 

b) Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu 

c) Deklaracja zgodności CE 

d) Wydruk z listy Windows Server Catalog potwierdzający że oferowany serwer 

posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 

2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. 

e) Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w 

przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym 

wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

f)  Dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca spełnia normę ISO 9001:2008 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera; 

g) oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

h) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 

4.11 Uzupełnione oświadczenie wykonawcy w sprawie minimalnych parametrów 

technicznych stanowiące załącznik nr 4 do SWZ 

4.12 Karty katalogowe oferowanych produktów lub dokładna specyfikacja techniczna 

oferowanego sprzętu i oprogramowania obejmująca wszystkie pozycje z  oświadczenia w 

sprawie minimalnych parametrów technicznych (z załącznika nr 4). 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania przedmiotowych środków 

dowodowych.  

5. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język 

 

5.1 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5.3 Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

5.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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 
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w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do 

tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

5.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie 

składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

5.6 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 

że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

 

6. Wykonawcy zagraniczni 

 

6.1 Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia 

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

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy. 

 

7. Wadium 

 

7.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 4.900,00 zł 

(słownie: cztery tysiące dziewięćset zł). 

7.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i 

zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z oferta w sposób przewidziany 

dla oferty.  

7.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp, tj w: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

7.4 Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
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Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta 

gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien 

wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy 

Pzp.  

7.5 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 

 

Bank Spółdzielczy w Wolinie 

Nr rachunku 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010 

Z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu O.271.29.2022 na „Dostawę sprzętu i 

oprogramowania w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 3005/1/2021 ze 

środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, 

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00- 

 

7.6 UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny 

obowiązywać (pozostawać ważne) przez okres co najmniej 7 dni po upływie terminu 

związania ofertą. Powyższe ma zastosowanie także w razie przedłużenia terminu 

związania ofertą. 

7.7 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7.8 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia 

7.9 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

4)  po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie  zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

7.10 Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 

Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej.  

7.11  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub 

poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie 

złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i 

brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli 

dotyczy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 

  

1. Informacje ogólne:  

1.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za 

pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod 

adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski   (zwanej dalej 

„Platformą”).  

1.2. Składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę 

wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

wczytania do Platformy. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.  

1.3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta 

użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez 

użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin 

Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).  

Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go 

za wiążący.   

1.5. Sposób sporządzenia dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 

1.6. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są  

Lucjan Skwarek e-mail: l.skwarek@kamienpomorski.pl. 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski
mailto:l.skwarek@kamienpomorski.pl
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1.7. W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający 

przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez 

wykorzystanie na Platformie przycisku: Wiadomości.  

1.8. W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy należy korzystać z pomocy 

Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z 

procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy. 

Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 

Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.  

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

może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.  

1.10. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym 

a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.  

1.11. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.  

2. Złożenie oferty:  

2.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w zakładce 

POSTĘPOWANIA, w części dotyczącej niniejszego postępowania. 

2.2 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także 

oświadczenie o jakim mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym2. 

2.2  Po kliknięciu w tytuł postępowania nastąpi przekierowanie na Platformę, gdzie należy 

pobrać, wypełnić i złożyć ofertę wraz z załącznikami, postępując zgodnie z Instrukcja 

składania oferty dla wykonawcy, zamieszczonej na Platformie. 

2.3  Składana oferta musi zawierać wypełnione wszystkie obowiązkowe pola oraz zawierać 

wymagane załączniki do oferty, które należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2.4   Za termin złożenia oferty uważa się termin zamieszczenia oferty na Platformie.      

2.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16  kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca 

zastrzeże   jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone zgodnie z 

Instrukcją składania  oferty dla Wykonawcy. 

2.6 Złożenie oferty wraz z załącznikami poprzez Platformę umożliwia wykonawcy: 

sprawdzenie czy została ona właściwie podpisana, otrzymanie na adres e-mail 

                                                 
1 Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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 
2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp 
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potwierdzenia złożenia oferty, załączenia oferty bez konieczności szyfrowania pliku i 

wysyłania jakichkolwiek haseł (za szyfrowanie oferty odpowiada Platforma). 

2.7. Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne. 

3.  Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka 

internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z 

włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze 

internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla 

minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

9. Termin związania ofertą 

9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.09.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

10.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

10.2 Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.3 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

10.4 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w załączniku 

nr 2 i 3 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę 

10.5  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

10.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.  

10.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

10.8 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.9 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Wszystkie załączniki do SWZ wymagane przez 

https://platformazakupowa.pl/
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Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną bez 

wyjątku, ściśle według wskazań SWZ i bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

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

w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

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

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

11.1 Oferty należy składać poprzez www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski   do 

dnia 16.08.2022 r., do godz. 1130 

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022 r., o godzinie 1200.  

11.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena podana w ofercie (formularzu ofertowym) powinna obejmować wszystkie koszty, 

upusty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (w tym podatki i narzuty) i 

stanowić będzie cenę brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (oświadczenie w sprawie minimalnych 

parametrów technicznych) oraz przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak 

również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

4. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku.  

http://www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski
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13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 

ofert z uwzględnieniem ich wagi:  

 

 

Lp. Opis kryteriów Waga 

(%) 

Sposób oceny 

1. Cena – C1 60 

 Cmin 

C1 = -------------  x 60  

 Co 

gdzie: 

C1 - ustalona liczba punktów podana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, 

C min - najniższa cena ofertowa brutto,  

Co- cena brutto badanej oferty 

4. 
Wydłużenie terminu płatności – 

T1 
40 

Płatność w terminie: 

- 14 dni- 0 pkt 

- 14 dni + 7 dni (łącznie 21 dni)- 20 pkt 

- 14 dni + 14 dni (łącznie 28 dni)- 40 pkt 

 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 14 dni, 

Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie 

oferowanego terminu płatności Zamawiający przyjmie minimalny, 14 dniowy  termin 

płatności. Wykonawca może zaproponować termin płatności dłuższy niż 28 dni, jednak w 

tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 28 dni - najdłuższy przyjęty w 

kryterium oceny ofert „wydłużenie terminu płatności”. 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich złożonych w 

postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

W = C1 + T1 

W - wskaźnik oceny oferty. 

C1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena. 

T1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin wykonania zamówienia. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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14.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

14.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

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

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

14.3 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 

jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w pkt 15. 

14.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

14.5 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

15.1 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

16. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

16.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

16.2  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

16.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postepowania o udzielenie zamówienia 

 

Wobec niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu oraz 

w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest on obowiązany na 

podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie 

z zasadami określonymi w dziale IX ustawy.  

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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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, zwane dalej RODO informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz  Kamienia  Pomorskiego, ul. Stary Rynek 

1, 72-400 Kamień Pomorski. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, 

tel. 607-603-890. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia w związku 

z niezbędnością przetwarzania danych w celu zawarcia i realizowania niniejszej Umowy, 

4) dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

administratora, obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne, 

upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, a także odbiorcom 

danych osobowych m.in. organom państwowym lub organom samorządu terytorialnego, sądom, 

innym organom sprawiedliwości, operatorom pocztowym. 

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z 

niniejszej umowy maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

a wynikających z przepisów prawa.  

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, 

że przetwarzania państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

19. Inne istotne postanowienia specyfikacji warunków zamówienia 

 

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

załącznik nr 1 do SWZ   formularz oferty    

załącznik nr 2 do SWZ    oświadczenie o braku podstaw wykluczenia   

załącznik nr 3 do SWZ  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie wykonawcy w sprawie 

minimalnych parametrów technicznych 

załącznik nr 5 do SWZ   projekt umowy 

załącznik nr 6 do SWZ   wykaz dostaw 

załącznik nr 7 do SWZ   zobowiązanie zasoby 
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