
 

 

 Zadanie realizowane w ramach projektu  „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Beneficjent: Powiat Rawski; Realizator: Zespół Szkół – CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

 
      

  

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej „SWZ” 

Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia oraz komputerów i sprzętu 

multimedialnego  

do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu  

„Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 

realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 

Mikołaja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego  

na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na usługi  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których  stanowi art. 3 ustawy z dnia   

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 
                Kierownik Zamawiającego 

Zatwierdzam 

 

Radosław Kaźmierczak 

 

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 3 czerwca 2022r. 
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Rozdział I 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

NIP 835-12-60-819  

REGON: 000188096 

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Adres poczty elektronicznej: projekty-zsceziu@wp.pl  

Godziny urzędowania: pn - pt: 8.00-15.00 

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl 

umożliwiającego realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych  

w formie elektronicznej służącego w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń.  

 

Znak postępowania: ZS-CEZiU-NN-2/5224/2022 

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem 

postępowania. 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie  przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy. 

 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia 

oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w 

ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 

http://www.rawa-kopernik.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 
 

NUMER 

CZĘŚĆI 

PRZEDMIOT WYKAZ/NAZWA ILOŚĆ  

szt/zestaw 

 

 

 

1 

 

 

 

Dostawa i montaż komputerów  

oraz sprzętu multimedialnego do 

pracowni kształcenia zawodowego 

1. ploter drukujący z podstawą 1 szt 

2. Zestaw tonerów do plotera    1 zestaw 

zawierający 5 szt 

3. komputer laptop z myszą i torbą 2 szt 

4. Komputer z systemem operacyjnym i 

pakietem biurowym Stanowiska 

komputerowe stacjonarne 

16 szt 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Dostawa i montaż nowego 

specjalistycznego wyposażenia 

pracowni zawodowych 

mechatronicznych 

1. MiniLAB- Zestaw zawiera: magazyn 

grawitacyjny, manipulator 2 osiowy, 

podajnik liniowy plus (3x interfejs 

MixPort +3 licencje RobLab do 

urządzeń)co stanowi łącznie mini linię 

produkcyjną z możliwością sterowania 

ze sterowników PLC. 

1 zestaw 

2. Zestaw uzupełniający do ROBOTA- 

Zestaw zawiera: dodatkową oś jezdną 

który jest już na wyposażeniu pracowni 

eksploatacji urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

1 zestaw 

3. Szkolenie z montażu i obsługi 

zakupionego sprzętu do kształcenia w 

zawodzie technik mechatronik 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Dostawa i montaż nowego 

specjalistycznego wyposażenia 

pracowni zawodowych 

samochodowych 

1. Wiertarko-wkrętarka 1 

2. Wiertarka udarowa 1 

3. Zestaw wyposażenia do systemu 

klimatyzacji samochodowej 

1 

4. Klucz udarowy1/2" 3 

5. Klucz zapadkowy pneumatyczny 1/2"   3 

6. Profesjonalny zwijak 10m+1m 

20bar                        
3 

7. Pistolet z manometrem bocznym 12bar              3 

8. Wózek narzędziowy 3 
9. Stacja klimatyzacji: automatyczne 

urządzenie do diagnozy i obsługi instalacji 

klimatyzacji, w których używany jest 

czynnik chłodzący: R134a 

1 
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10. Stacja klimatyzacji: urządzenie do 

napełniania i diagnostyki instalacji 

klimatyzacji, w których używany jest 

nowy czynnik chłodniczy HFO-1234yf. 

 

1 

11. Certyfikat dla użytkownika 1 

12. KOMPRESOR ŚRUBOWY  

 
1 

13. Szkolenie z montażu i obsługi 

zakupionego sprzętu do kształcenia  

w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych 

1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- dla części 1 -zawiera  Załącznik nr 1a do SWZ 

- dla części 2 – zawiera Załącznik nr 1b do SWZ 

- dla części 3 – zawiera Załącznik nr 1c do SWZ 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) stałej współpracy z Wykonawcą,  

b) udostępnienia sal/pracowni do dostawy i montażu przedmiotu zamówienia 

c) udostępnienia pracowni zawodowych  do przeprowadzenia  zajęć praktycznych, 

d)  oznakowania sal zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy  

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) realizacji  zamówienia  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  przepisów  

BHP  i ppoż. 

b) stosowanie się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przebiegu zamówienia. 

6. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 

7. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy ZS-CEZiU  w Rawie Mazowieckiej, po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym między stronami. 

8. Przedmiot umowy zostanie wydany przez Wykonawcę w stanie kompletnym – zdatnym 

do natychmiastowego użytku. 

9. Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarczy instrukcje w języku polskim obsługi 

urządzeń  

i sprzętu, a także wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (CE), 

potwierdzające ich dopuszczenie do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Certyfikaty i atesty muszą potwierdzać jednoznacznie, że oferowane produkty 

odpowiadają określonym normom, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia,  zawartym w załącznikach nr 1a,1b,1c do SWZ. 
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10. Wspólny Słownik Zamówień kody CPV: 

 

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 

oprogramowania 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów 

43800000-1 Urządzenia warsztatowe 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

11. Wszelkie koszty oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewni Wykonawca. 

12. Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca. 

13. Postępowanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

14. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na każdą z trzech części zamówienia. 

 

 

 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia obejmuje: 

Numer części Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1 Od dnia podpisania 

umowy 

15 lipca 2022 

2 15 lipca 2022 

3 15 lipca 2022 

 

 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego 

Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja 

przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

 

Rozdział VI  
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Podstawy wykluczenia z postępowania 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Ustawy  

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 Ustawy.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 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), 

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 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; 
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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 dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, 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. 
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

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

2 i 5  Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w  tym 

poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

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

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

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

lub zamawiającym; 

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

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu jeżeli zachodzą przesłanki 

określone na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ustawa), tj.: 
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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 ustawy; 

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 ustawy ; 

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 ustawy. 

 

Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych 

1. Oświadczenie składane wraz z ofertą: 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr  2 do SWZ. 

2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie, o którym mowa  

w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

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

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr  2 do SWZ. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Ustawy, także Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie  

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawców, w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym  

w art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy - Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo Oświadczenie o przynależności do tej samej 



 

 

Strona 9 z 22 

 Zadanie realizowane w ramach projektu  „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Beneficjent: Powiat Rawski; Realizator: Zespół Szkół – CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

 
 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ; 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. Zamawiający nie wezwie 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.  

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

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym przepisami Ustawy lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

 

Rozdział VIII 

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,  

oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o których mowa w rozdziale VII 

ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SWZ, a także bada,  

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

6. 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.  

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności  

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał  

on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2 potwierdza,  

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

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

wykonawca wskazał, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

12. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

 

Rozdział IX 

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(spółki cywilne/ konsorcja) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy).  

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 
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3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w Rozdziale VII, przy czym: 

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych  

w Rozdziale V, 

b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  4 ppkt 1 składa każdy z nich. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy 

zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  

nr 4 do SWZ. 

5. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy. 

 

 

Rozdział X 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

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

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej .  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Agata Lipska – 

projekty-zsceziu@wp.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:projekty-zsceziu@wp.pl
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Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ/OPiW2 . Dane postępowanie można wyszukać również na Liście. 

Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu komunikacji z Wykonawcami wyłącznie za 

pośrednictwem miniPortalu.  

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków):  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt 4), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP, lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: projekty-zsceziu@wp.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 

email. 

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 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 konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

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

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa powyżej 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

Rozdział XI 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

mailto:projekty-zsceziu@wp.pl
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Rozdział XII 

Termin związania ofertą 

 

 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. od 14.06.2022r. 

do dnia  14.07.2022r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz  

z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział XIII 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 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.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert 

nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Korzystanie z miniPortalu przez Wykonawców jest bezpłatne. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym zwrotu kosztów 

poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

10. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ. 

11. Oferta musi zawierać: 

1)formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, 

2)oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, 

3)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, 

4)potwierdzenie wniesienia wadium, 

5)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), 

6)pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

12. Oferta wraz z załącznikami, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę 

muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do jego 

reprezentowania - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do 

podpisywania ofert, reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu wynika z pełnomocnictwa 

- winno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty.  

13. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać w ofercie,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010), tj. że zastrzeżona informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa; lub inny 

posiadający wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także  

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

14. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie.  

15. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym 

mowa w pkt 13 będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 

zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji  
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16. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje 

ich odtajnienie. 

17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania” zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi 

podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 18, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

20. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby niewystawione przez upoważnione 

podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione 

przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument  

w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 21, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 

nich dotyczą; 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
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2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 18 i pkt 21, może dokonać również notariusz. 

24. 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

25. Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu, o którym mowa w pkt 18,19,21-23 należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

26. W zakresie nieuregulowanym przepisami Ustawy lub niniejszą SWZ zastosowanie mają  

przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

27. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 

 

Rozdział XIV 

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. Otwarcie ofert nastąpi  w  

Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 w pok. 89 (budynek warsztatów) w dniu 14 czerwca 2022 

r., o godzinie 16.00.  
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej i zawierać będzie 

dane  określone w art. 222 ust. 5 Ustawy. 

 

Rozdział XV 

Opis sposobu obliczenia ceny  

 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu Umowy, która 

obejmuje: wszelkie koszty świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w 

tym w szczególności: wynagrodzenia, należny podatek VAT, koszty pośrednie, opłaty za 

transport i dojazdy. 

2. Cena ryczałtowa jest stała i nie może ulec zmianie przez cały okres trwania Umowy.  

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(117)ust(4)&cm=DOCUMENT
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

wykonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy, związanych z błędem skalkulowania ceny lub pominięciem w wycenie 

elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.  

4. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

będzie obowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić  

w cenie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 

akcyzowym.  

5. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich.  

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia w walutach 

obcych.  

7. Wykonawca dla każdej części zamówienia może podać tylko jedną cenę 

 

Rozdział XVI 

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

 

1. Zamawiający dokonuje wyboru kryterium - CENA, jakim będzie kierował się przy ocenie 

ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 246  pkt. 2: 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 

pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie w oparciu o 

wzór:  

 

                                         cena najniższa  

Punkty za cenę  =  ----------------------------- x 100%                                                           

 

                                                 cena rozpatrywana  

 

 

2. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została 

odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która 

uzyska największą liczbę punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałym 

Wykonawcom, spełniającym warunki udziału w postępowaniu, przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

4. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą w 

podziale na części. 
5. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium oceny ofert = 1 pkt. 
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Rozdział XVII 

Informacje o formalnościach, jakie powinny 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: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym w sprawie zamówienia 

publicznego są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i dostarczenia jej 

kopii Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienia publiczne, nie później jednak 

niż w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. Umowa ta w swojej treści musi zawierać co 

najmniej następujące postanowienia: 

1) musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

2) musi zawierać określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta (celem musi być 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia), 

3) jedna ze stron (partnerów) umowy musi być wyznaczona jako lider, 

4) musi zawierać następujące zapisy w brzmieniu: 

a) wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie, 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

b) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań w celu wykonania zamówienia  

i otrzymania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów), 

c) lider jest uprawniony do dokonania płatności. 

 

 

Rozdział XVIII 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział XIX 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy ( wzór umowy) 
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1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 

do SWZ. 

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące  

w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy. 

 

Rozdział XX 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, innemu 

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

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

6. 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. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

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

w ppkt 1). 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  

lub wobec treści  dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni  

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania,  

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

 

 

Rozdział XXI 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół-Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem w ramach projektu  nr 

RPLD.11.03.01-10-0045/21  „Nowe umiejętności – nowe możliwości" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a)  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy; 

b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego; 

c) Urząd zamówień publicznych, jako właściciel Platformy, na której Zamawiający 

prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane 

mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu 

do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest  

to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z Ustawą; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału  

w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako wymóg ustawowy określony w przepisach 

Ustawy, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust 1 i 2 Ustawy ma zastosowanie  

do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
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RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej) zebranych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 

i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio; 

9) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, chyba  

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (ustalenie, dochodzenie 

lub obrona roszczeń, ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

10) zgodnie z art. 76 Ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, 

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa  

w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

11) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących.  

W przypadku gdy realizacja Pani/Pana prawa wymagać będzie niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.  

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z Ustawą  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO. 

Wystąpienie z żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

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

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

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

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

przepisy RODO; 

12) nie przysługuje Pani/Panu: 
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a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

13) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 

Rozdział XXII 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w SWZ, obowiązują przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych oraz dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 1a, 1b, 1c  do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

3) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z posępowania 

4) Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

5) Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

6) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy 


