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ZPD.271.2.9.2022 

 

GMINA  CISEK 

47-253 Cisek 

ul. Planetorza 52 

tel. 774871172, fax 774871140 
 

 

 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
              
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

 w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) 

 

 

zadania :  
 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem        

w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” 

 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3263/1/2021 w 

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

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

działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, 

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

0001/21-00 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono : 

 

 

 

 

Cisek, dnia 05.08.2022r.                                                                        
                                                                                                                        ………………………………………. 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, strony 

internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem 

Gmina Cisek 

Adres: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52 

tel.77 4871172, fax 77 4871140 

e-mail: info@cisek.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczone 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: 

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

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy    

z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. 

poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości 

zamówienia poniżej progów unijnych. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i Wykonawców oraz do umów w 

sprawie zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 

2020r. poz. 1740 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 12 szt. komputerów, 12 szt. monitorów, 6 

szt. komputerów przenośnych (laptopów), 13 szt. UPS-ów oraz 9 szt. licencji w ramach 

projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu 

grantowego Cyfrowa Gmina” 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30213100-6 

Komputery przenośne, 30213300-8: Komputer biurkowy, 48517000-5 Pakiety 

oprogramowania informatycznego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj, charakterystykę oraz 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia został 

określony w Załączniku nr 6a, 6b, 6c i 6d do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby: 

1) dostarczony przedmiot zamówienia w tym oprogramowanie był sprzętem fabrycznie 

nowym, nieużywanym, wolnym od wad, pochodzącym z oficjalnego kanału dystrybucji 

producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nieregenerowanym, nigdy 

nieaktywowanym na innym urządzeniu, posiadający system operacyjny fabrycznie 

zainstalowany przez producenta komputera, posiadający oryginalne atrybuty legalności 

stosowane przez producenta, niebędącym uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, 

kompletny i gotowy do użycia (tj. bez żadnych zbędnych dodatkowych nakładów), 

nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. W przypadku systemu 

operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością 

odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta. 

2) wszystkie dostarczone komputery stacjonarne były takie same, tj. pochodziły od tego 

samego producenta i miały ten sam model/wersja/PN, 

3) wszystkie dostarczone monitory były takie same, tj. pochodziły od tego samego 

producenta i miały ten sam model/wersja/PN, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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4) wszystkie dostarczone komputery przenośne były takie same, tj. pochodziły od tego 

samego producenta i miały ten sam model/wersja/PN 

5) wszystkie dostarczone UPS-y były takie same, tj. pochodziły od tego samego producenta 

i miały ten sam model/wersja/PN 

4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Unii 

Europejskiej. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot posiadał certyfikaty 

zgodności z wymaganiami UE - wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać 

niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości i spełniać wszelkie  

     wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać oznaczenie CE. 

5. Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta urządzenia realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego. 

6. Oferowany a następnie dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być 

wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, powinien odpowiadać 

obowiązującym przepisom i normom, w tym posiadać znak bezpieczeństwa, być 

dopuszczony do użytkowania oraz spełniać wymogi zawarte w niniejszej SWZ oraz 

załącznikach do niniejszej Specyfikacji.  

7. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu : 

  1) Stosowne licencje, atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości oraz inne 

dokumenty potwierdzające spełnianie żądanych wymogów,  

  2) Dokumenty niezbędne do prawidłowego korzystania z dostarczonego przedmiotu  

zamówienia w tym dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje dotyczące przedmiotu   

zamówienia, 

    Powyższe dokumenty powinny być wypisane w języku polskim. Licencje, dokumenty 

gwarancyjne oraz instrukcje należy dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości sprzętu. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

projektowanymi postanowieniami umowy oraz innymi dokumentami zamówienia jak 

również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy 

technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją 

oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

9. Rozwiązania równoważne 

1) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych 

minimalnych (nie gorszych) parametrów technicznych, jakościowych oraz 

funkcjonalnych itp. Podane w dokumentach parametry należy w takim przypadku 

traktować jako minimalne.  

2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych wraz z jego opisem lub normami.  

3) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia 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.  

4) Ewentualne wskazane przez zamawiającego w SWZ nazwy własne, znaki towarowe, 

patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają 

na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak 

innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot 

zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.  
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5) Zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

„proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia” pod względem norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych.  

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby       

Zamawiającego tj. Urząd Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek. 
     Wykonawca zapewni transport, rozładunek i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku w 

godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 
terminu za pomocą poczty elektronicznej: info@cisek.pl  

11. Wymagania w zakresie zatrudnienia 

   1) na podstawie stosunku pracy: 

       Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie  

realizacji zamówienia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

    2) osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp:  

       Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

    3) informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art.94 ustawy Pzp: 

       Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, o których mowa 

w art.94 ustawy Pzp. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż: 21 dni kalendarzowych od 

daty podpisania umowy, 

2. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia - 24 

miesiące licząc od dnia protokołu odbioru końcowego (wartość oceniana). Oferta 

Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, zostanie 

odrzucona jako niezgodna ze SWZ. 
3. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego). 
 

V. Informacje o ofertach częściowych, ofercie wariantowej, umowie ramowej, 

podwykonawstwie, inne 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może 

złożyć ofertę na całość zamówienia. 

2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:  

    Zadanie dot. dostawy komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Dostawa 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego 

Cyfrowa Gmina”. Podział zamówienia na części byłby niekorzystny i groziłby 

nadmiernymi trudnościami lub kosztami wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

nieprawidłową realizacją zamówienia przez wielość podmiotów realizujących dostawę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

mailto:info@cisek.pl
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9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia  

      związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w PLN.  

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp.  

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

12. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.  

  1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części  

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania nazw ewentualnych  

     podwykonawców (jeżeli są już znani).  

  2) Wymagania dotyczące podwykonawstwa, zostały określone w Projektowanych 

postanowieniach umowy (zał. nr 4 do SWZ). 

  3) Zamawiający nie będzie dokonywał oceny braku podstaw do wykluczenia wobec 

podwykonawcy, który jednocześnie nie jest podmiotem udostępniającym zasoby.  

13. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na 

miejscu u zamawiającego. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

    1) nie podlegają wykluczeniu;  

    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o  

których mowa w art. 112 ustawy Pzp: 

   2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  

         Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

   2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

          Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

   2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

          Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

   2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:  

          Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

VII.  Podstawy wykluczenia Wykonawcy  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki, o  

   których mowa w art.108 ust.1 (przesłanki obligatoryjne) oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp 

(obligatoryjne) wyklucza się Wykonawcę  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego 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  
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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 2.1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

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 Pzp, 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.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

wyklucza się również Wykonawcę: 

  1) 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. 

4.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 

(Dz. U. z 2022r., poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: 

     Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawą z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), Zamawiający wykluczy: 

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; 
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  2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w  

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

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. 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 2022r.,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 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. 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 2022r., 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. 

5. Samooczyszczenie. Zgodnie z art. 110. ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.109 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki:  

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

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

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

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

lub zamawiającym;  

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,  

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.  
 

VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 

przedłożonego wraz z ofertą.  

2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i  

precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 
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się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy 

wykonają roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, 

które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, 

są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania 

podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej 

umowy.  

7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy.  
 

IX. Udostępnienie zasobów  

    Nie dotyczy 
 

X. Dokumenty składane wraz z ofertą  

1. Do oferty należy złożyć:  

1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SWZ) 

oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.7 ust.1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r., poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr  5 do SWZ) 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w roz. XII.  

Oświadczenie składają odrębnie:  

a) każdy z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

przez Wykonawców.  

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy 

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

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3) Przedmiotowe środki dowodowe - karty katalogowe zaoferowanych urządzeń, 
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4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa  

powyżej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

5) Pełnomocnictwo: 

   a) lub inny dokument potwierdzający uprawnienie/umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, jeżeli uprawnienie/umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z 

dokumentów o których mowa w pkt 1.4),  

   b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

przez wspólników spółek cywilnych, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

6) Oświadczenie, o którym mowa w roz. VIII pkt 5 SWZ w przypadku Wykonawców  

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający dopuszcza złożenia 

tego oświadczenia na formularzu ofertowym). 

7) Zobowiązanie o którym mowa w roz IX pkt 3 i 4 SWZ. (jeżeli dotyczy)  

2. Zapisy pkt 1.5 a) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Zapisy pkt 1.4) i 1.5) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  
 

XI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych  

1. Zamawiający stawia wymóg złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych 

środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w 

załączniku 6 do SWZ: 

   1) Karty katalogowe zaoferowanych urządzeń, które winny potwierdzać spełnianie 

wszystkich wymaganych parametrów. 

2. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o ile 

zgodnie z ust.1 wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył bądź 

złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. 
 

XII. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie 
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta  

    została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych:   

  1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – nie dotyczy 

  2) potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego:  

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

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

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 

innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ). 

 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.  

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami  

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

którym mowa w pkt 2 a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 

nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

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

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał                   

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (Załączniki nr 2 do SWZ), dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, 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. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać  

  zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w roz.XIII 
 

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. 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: zp@cisek.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) Jerzy Groeger, tel. 774871140 w zakresie merytorycznym,   

3. 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  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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    oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji”. 

4. 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). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:  

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

     komunikacji” wynosi 150MB. 

6. 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. 

7. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w roz. XIV pkt 3-11), 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). 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty  

     elektronicznej, email: zp@cisek.pl  

10. 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 9  

adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 

wymaganiami  określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  

2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

11. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej  

     podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 

Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).  

13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 12, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne  

mailto:zp@cisek.pl
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     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 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającymi zasoby na 

takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowania 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.  

15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

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

o którym mowa w pkt 15, 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) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca  

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający  

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

17. Przez cyfrowe odwzorowanie, 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.  

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

ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

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

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, 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, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  

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

o którym mowa w pkt 19, 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;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  
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21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt 15 i 19, może dokonać również notariusz.  

22. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie  

     poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

23. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:  

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji.  

24. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są  

     istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów  

    zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 
 

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej 

SWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie 

elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach.  

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

oferty lub wniosku” 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.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

7. 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.  

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować  wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

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

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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     pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

11. Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub  

     oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

14. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i 

zgodność z wymaganiami SWZ.  

15. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  
 

XV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w terminie do 

dnia 23.08.2022r. do godz. 10:00.  

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a 

nie datę i godzinę jej wysłania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022r. o godz. 10:30.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie  

      pliku do odszyfrowania.  

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia.  

6. 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.  
 

XVI. Termin związania ofertą  

1. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami do dnia 21.09.2022r. 

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

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

związania ofertą, zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany 

okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
 

XVII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

XVIII. Wyjaśnienia, zmiany treści SWZ 

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  
2. 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. 
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.  
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4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zwierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 
 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty prawidłowego i pełnego 

wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

Określając wynagrodzenie Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania 

się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami  

mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani    

korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty będzie wynikała ze zmiany przepisów 

prawa. 

2. Oferowaną całkowitą cenę brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu 

o zakres robót ujęty w roz. III oraz wskazane tam dokumenty. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, prawidłowej, pełnej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, rozładunku 

dostarczonego sprzętu komputerowego jak również musi uwzględniać wszelkie upusty, 

rabaty i marże oraz należne podatki. 
    Cenę należy obliczyć jako sumę iloczynów cen jednostkowych produktu i ilości produktów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w formularzy Ofertowym cen jednostkowych, 

    Producenta oraz Modelu/Wersji/PN dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.  

4. Podane w Formularzu cenowym ceny są stałe do końca realizacji przedmiotu  zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

6. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie należy podać wyłącznie w  

    złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie płatności i 

zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 

7. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) 

zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba z treści pozostałych 

dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej. 
 

XX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 

1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty.  

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.  

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

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do 
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda 

od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub 

kosztu, lub ich istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień 

wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.  

4. 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 wezwie 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia - zgodnie z art. 128 ust. 1 

ustawy Pzp.  

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust.l ustawy lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu – 

     zgodnie z art. 128 ust 4 ustawy Pzp  

6. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena całkowita brutto 60 % 

2 Okres gwarancji  40% 
 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 
 

Nr kryterium Wzór 
 

1 

Cena całkowita brutto 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga 

gdzie: 

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof – cena podana w badanej ofercie 

 

2 

Okres gwarancji 

Liczba punktów = (Gof/Gmax) x 100 x waga 

gdzie: 

- Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie 

- Gmax – maksymalny okres gwarancji spośród wszystkich ofert  
 

Kryterium nr 2 : 

Okres gwarancji powinien zostać podany w pełnych miesiącach. 

Wykonawcy będą oceniani w zakresie okresu udzielonej gwarancji: nie krótszy niż 24 

miesiące lecz nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

Oferty zawierające okres gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone. 

W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji powyżej 48 miesięcy do obliczeń 

zostanie przyjęty okres wynoszący 48 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z 

uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.  

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny 

ofert okres 24 miesięcy. 

7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.  
 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty   w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na 

zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na zasadach  

    określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  
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3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu: 

1) zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 

zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić  

    postępowanie. 

6. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy  

regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  

umowy. 
 

XXIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowią załącznik do SWZ.  

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy. Szczegółowe zasady 

wprowadzania zmian określone zostały w PPU. 
 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

określonych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590 ustawy Pzp).  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

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

Przedsiębiorców.  
 

XXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu  

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt  

    Gminy Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek  - info@cisek.pl 

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

     związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami),  

     dalej „ustawa Pzp”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez 

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

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

      umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  
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    dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych 

osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO oraz 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Wykaz załączników do SWZ : 

1. Formularz Oferty                                                                                                     - zał. nr  1 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu                                                                                                         - zał. nr  2 

3.  Oświadczenie o braku przynależności albo o przynależności do tej samej grupy   

     kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (nie wymagany na etapie 

składania ofert)                                                                                                        - zał. nr  3 

4.  Projektowane postanowienia umowy (PPU)                                                          - zał. nr  4 

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.7 ust.1  

    ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r., poz. 835)                                - zał. nr  5 

6.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                            - zał. nr 6a 

7.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                            - zał. nr 6b 

8.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                            - zał. nr 6c 

9.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                            - zał. nr 6d 
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