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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

w przedmiocie zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu, w tym: 

- Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

- Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

- Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu 

- Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych 

Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) 

 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/PN/2312/14/1207/2021 

 

tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

 

zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 3 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)- powyżej 214 000 euro. 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach: 

- Część I:  

Projektu pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-00.Z103/18-00 w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

- Część II i III:  

Zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr umowy MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z 

dnia 10 maja 2021r. 

- Część IV 

Projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, nr umowy RPWM.02.04.01-28-0002/17, 

dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i 

szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: 

- zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 03-08-

2021 r., następnie opublikowane w dniu 06-08-2021 r., numer ogłoszenia: 2021/S 151-399822 

- zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne, 

- zostało opublikowane na Miniportalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania: 8072ce8a-242f-4a0d-af6b-b47bc014789c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

mgr inż. Bohdan Niemirycz  – Kanclerz PWSZ w Elblągu 

 

....................................................... 
(podpis) 

 

Elbląg, dnia 3 sierpnia 2021 r. 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

 

1. Nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (PWSZ w Elblągu) 

2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko- mazurskie, Polska 

3. Adres do korespondencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Dział Zamówień Publicznych, 

ul. Wojska Polskiego 1, pok. 216 / 215, 82-300 Elbląg 

4. REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793 

5. Numer telefonu: (055) 6290505 

6. Adres poczty elektronicznej: zp@pwsz.elblag.pl 

7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.pwsz.elblag.pl     

8. Godziny pracy: 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku. 

9. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

www.pwsz.elblag.pl     

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, PODSTAWOWE INFORMACJE O PROCEDURZE 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021. 1129) – 

dalej PZP. 

2. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SWZ wraz z załącznikami do niej, 

wymienionymi w rozdziale XXI oraz zgodnie z ustawą PZP.  

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie nie stanowią inaczej. 

4. W niniejszym postępowaniu przekazywanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym 

odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zasady komunikacji elektronicznej określa w szczególności 

rozdział IX SWZ. 

5. Ilekroć w niniejszej SWZ i załącznikach do niej jest mowa o: 

a) ustawie PZP- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021. 1129 z późn. zm.), 

b) Kodeksie cywilnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U.2020.1740 z późn. zm.),  

c) ustawie o podatku od towarów i usług - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U.2020. 106 z późn. zm.) 

d) Kodeksie pracy- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 

2020.1320 z późn. zm.), 

e) ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 z późn. zm.), 

f) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 z późn. zm.), nawet jeżeli jest 

płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, 

g) ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.) 

h) rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych - należy przez to rozumieć 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415), 

i) rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej - należy 

przez to rozumieć Rozporządzenie 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.2020.2452), 

j) ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy przez to rozumieć 

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

(Dz.U.2020.299 z późn. zm.), 

k) OPZ - należy przez to rozumieć Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 2 do 

SWZ, 

l) Projektach - należy przez to rozumieć: 

− Projekt pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-00.Z103/18-00 w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

− Zadanie pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr umowy 

MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021r.: 

− Projekt pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, nr umowy RPWM.02.04.01-28-

0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 

„Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

1) Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę: 4. 

2) Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 4. 

Opis części zamówienia określony został w rozdziale IV oraz w OPZ. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

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

10. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty ani nie przewiduje możliwości wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy PZP. 

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN), Zamawiający 

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w 

art. 95 ustawy PZP oraz nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 

16. Zamawiający nie zastrzega ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których 

mowa w art. 94 ustawy PZP, w tym np. mających status zakładu pracy chronionej. 

17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z 

art. 60 i art. 121 ustawy PZP. 

18. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty. 
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19. Zamawiający przewiduje zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 

PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została  najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu, w zakresie: 

a) Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

b) Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

c) Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu 

d) Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych 

Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3. Szczegółowo zakres zamówienia, w tym szczegółowy opis części zamówienia- parametry urządzeń i 

oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu oraz opis kryteriów oceny równoważności określony został 

w OPZ oraz w Projekcie umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 4). Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot 

zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

a) Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

Główny:  

302000001 Urządzenia komputerowe 

Pozostałe:  

30213100-6 Komputery przenośne  

b) Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

Główny:  

302000001 Urządzenia komputerowe 

Pozostałe: 

30213000-5 Komputery osobiste 

30231300-0 Monitory ekranowe 

30237460-1 Klawiatury komputerowe 

30237410-6 Myszka komputerowa 

c) Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu 

Główny:  

48820000-2 Serwery 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

d) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów 

Informacji i Kariery (SPInKa) 

Główny: 

302000001 Urządzenia komputerowe 

Pozostałe: 

30213100-6 Komputery przenośne  

38652100-1 Projektory 

30232110-8 Drukarki laserowe 

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

 

IIIA OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych w zakresie:   

a) Komputer przenośny- laptop model 1 - 12 szt. 

b) Komputer przenośny- laptop model 2 - 48 szt. 

wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, 

na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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2) Zamówienie finansowane jest w ramach Projektu pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-

00.Z103/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w zakresie:   

a) Monitor - 35 szt. 

b) Jednostka centralna komputera model 1 - 33 szt. 

c) Jednostka centralna komputera model 2 - 19 szt. 

d) Mysz komputerowa- 14 szt. 

e) Klawiatura komputerowa – 14 szt. 

f) Tablica interaktywna- 1 szt. 

wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, 

na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2) Zamówienie finansowane jest w ramach Zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr 

umowy MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021r. 

3) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji: 

a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia komputerowe, w 

tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, np. monitory, jednostki centralne komputerów, laptopy, 

urządzenia peryferyjne, w tym myszy komputerowe, klawiatury, podzespoły komputerowe, itp.,  o 

wartość nie większą niż 5% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

b) okoliczność skorzystania z opcji:  

− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu. 

− Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-

mail) nie później niż w okresie realizacji umowy. 

c) Rozliczenie usługi w ramach opcji odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych 

w ofercie Wykonawcy. 

d) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu. 

e) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-

mail) nie później niż do 31 marca 2022 roku. 

f) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w OPZ, Zamawiający 

zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana 

cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej. 

g) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w OPZ realizacja dostawy 

odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym 

załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. 

h) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie 

będzie dłuższy niż 14 dni. 

3. Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych w zakresie:   

a) Serwer - 1 szt. 

b) Przełącznik sieciowy model 1- 1 szt. 

c) Urządzenie sieciowe firewall- 1 szt. 

d) Przełącznik sieciowy model 2- 2 szt. 

e) Szafa rack- 1 szt. 

f) Zasilacz UPS- 1 szt. 

g) Przełącznica światłowodowa- 1 szt. 

wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, 

na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2) Zamówienie finansowane jest w ramach Zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr 

umowy MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021r. 

3) W OPZ Zamawiający opisał urządzenia, stanowiące jedyne rozwiązanie spełniające potrzeby 

Zamawiającego ze względu na posiadaną infrastrukturę sieciową opartą na urządzeniach Cisco tj. Router 

brzegowy, router dostępowy, przełączniki dostępowe (zakupy z ostatnich 5 lat modułowych 
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przełączników Cisco sukcesywnie wymienianych w infrastrukturze IT). Infrastruktura ta jest 

skonfigurowana w oparciu o protokoły sieciowe dostępne jedynie w sprzęcie sieciowym Cisco tj. protokół 

routingu EIGRP, protokół  wykrywania urządzeń w warstwie 2 CDP oraz protokół zarządzania sieciami 

VLAN VTP. Aby zachować spójność i bezpieczeństwo posiadanej już infrastruktury konieczne jest 

wdrożenie urządzeń tego samego producenta. Jednocześnie łączenie przełączników w stosy sieciowe 

może być technicznie zrealizowane tylko w przypadku tej samej linii urządzeń. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych na warunkach określonych w OPZ. 

4) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji: 

a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia sieciowe, w tym 

ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, np. switche, routery, zasilacze UPS, szafy RACK, itp.,  o wartość 

nie większą niż 5% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 

b) okoliczność skorzystania z opcji:  

− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu. 

− Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-

mail) nie później niż w okresie realizacji umowy. 

c) Rozliczenie usługi w ramach opcji odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych 

w ofercie Wykonawcy. 

d) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu. 

e) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-

mail) nie później niż do 31 marca 2022 roku. 

f) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w OPZ, Zamawiający 

zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana 

cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej. 

g) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w OPZ realizacja dostawy 

odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym 

załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. 

h) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie 

będzie dłuższy niż 14 dni. 

 

4. Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych 

Punktów Informacji i Kariery (SPInKa),  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego 

wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), w tym: 

a) Komputer przenośny- laptop - 4 szt. 

b) Drukarka - 4 szt. 

c) Projektor - 4 szt. 

d) Program komputerowy przygotowujący do spotkania z pracodawcą - licencja na 10 stanowisk 

e) Program komputerowy przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej -  licencja na 10 stanowisk 

f) Test kompetencji w formie programu komputerowego - licencja na 10 stanowisk  

wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacją i  konfiguracją  na własny koszt 

Wykonawcy z zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XIV. 

2) Zamówienie finansowane jest w ramach Projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, 

nr umowy RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla 

gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój 

kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:  

a) Część I: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 

b) Część II: od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku,  w tym: 
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− w zakresie zamówienia określonego w OPZ: do 45 dni od daty zawarcia umowy z 

zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XIV,  

− w zakresie opcji: do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia/ zamówienia. 

c) Część III: do od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 roku,  w tym: 

− w zakresie zamówienia określonego w OPZ: do 45 dni od daty zawarcia umowy z 

zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XIV,  

− w zakresie opcji: do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia/ zamówienia. 

d) Część IV: do 45 dni od daty zawarcia umowy. 

 

V. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Podstawy wykluczenia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy PZP 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;  
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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, 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. 

7) który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich 

pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 

2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 3. 

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisów określonych w art. 109 

ust. 1 ustawy PZP.   

6. Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 2) lit. a), 

b), c), d). 

7. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia 

oferty. 

4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6) Wykonawca powołując się na zdolność techniczną i zawodową, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. d), 

nabytą w ramach zamówień, w których uczestniczył wspólnie z innymi Wykonawcami jako członek 

konsorcjum, musi wykazać, że faktycznie uczestniczył w jego realizacji jak również wskazać jaką część 

faktycznie realizował.  

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

8. Udostępnienie zasobów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dział Zamówień Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 
Strona 10 z 26 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3), potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

9. Podwykonawstwo 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP. 

Wówczas Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące tego podwykonawcy. 

5) Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 

122 stosuje się odpowiednio. 

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, OŚWIADCZENIE W FORMIE JEDZ 

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa (na podstawie art. 

139 ust.1 ustawy PZP) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy PZP, według 

wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 3: 

1) JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe- o ile Zamawiający ich wymagał. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z 

Wykonawców- dotyczy konsorcjów i spółek cywilnych. Potwierdza on brak podstaw wykluczenia oraz 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z własnym JEDZ także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

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

4) Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

5) Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne 

pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/ oraz instrukcję wypełniania JEDZ dostępną pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-

instrukcja-2021.01.20.pdf.  

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP: 

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, dotyczącego prawomocnego skazania za określone przestępstwa; 

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

publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

2) Oświadczenie 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 w 

postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

JEDZ w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy - 

wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ. 

4) Dokumenty określone w pkt. 1)- 3) winny być złożone w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

przy czym nie będzie on krótszy niż 10 dni oraz być aktualne na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 składa informację z 

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

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 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, o których mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

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

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 

są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. 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 JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 
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6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

i aktualność. 

 

VII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Wykonawca (każdy) składa następujące przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu 

zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

a) OPZ winien być sporządzony według wzoru przekazanego przez Zamawiającego i zgodnie z 

zapisami określonymi w tym wzorze (ZAŁĄCZNIK NR 2). 

b) Wykonawca może dołączyć do OPZ materiały pozwalające ocenić proponowane parametry 

techniczne przedmiotu zamówienia (opisy, fotografie, katalogi). 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z 

cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego 

środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków 

dowodowych. 

 

VIII. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu: 

a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

c) poczty elektronicznej pod adresem: zp@pwsz.elblag.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 

0553, zp@pwsz.elblag.pl. 

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

Dostęp do ww. formularzy Wykonawca może uzyskać ponadto poprzez miniportal UZP za pomocą adresu 

internetowego: https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.  

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), dostępnym pod adresem internetowym: 

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

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB i jest 

uzależniony od parametrów technicznych systemu ePUAP oraz miniPortalu. 

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 oraz miniPortalu. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie można wyszukać 

również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu wybierając/klikając opcję „Dla Wykonawców” lub 

korzystając ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
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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 (TED lub ID postępowania). 

9. 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 adres: zp@pwsz.elblag.pl z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych . 

11. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym 

zgodnie z niniejszym rozdziałem. 

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

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

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6 grudnia 2021 r. 

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

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 60 dni. 

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

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Ofertę oraz JEDZ sporządza się w języku polskim. 

2. Ofertę oraz JEDZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

1) Dopuszczalne formaty danych obejmują rozszerzenia pików: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml. 

2) Podpisanie przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, o którym mowa w rozdz. IX SWZ, w celu 

przesłania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Podpis na w/w 

formularzu stanowi jedynie funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą ale nie muszą skorzystać 

Wykonawcy przekazując ofertę za pomocą tego systemu. Oferta, która została złożona bez 

opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt. 3 ustawy PZP z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy PZP. 

3) W przypadku złożenia oferty w formacie danych .xml Zamawiający w trakcie otwarcia ofert pobierze 

ofertę za pośrednictwem aplikacji "miniPortal" jako zaszyfrowany katalog a następnie  otworzy/ 
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pobierze plik za pośrednictwem narzędzia ogólnodostępnego na stronie internetowej pod adresem 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, w celu  

umożliwienia zapoznania się z treścią dokumentu. 

4) Zaleca się:  

a) Sporządzenie przekazywanych oświadczeń lub dokumentów w formacie .pdf, a także – w 

przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – złożenie podpisu w 

formacie PAdES. 

b) W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż 

.pdf  (.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. )– w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym –zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w 

wariancie wewnętrznym.  

c) W przypadku podpisywania przez kilka osób przekazywanych oświadczeń lub dokumentów 

(jednego pliku) użycie jednego rodzaju podpisu – kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

5) W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie 

zewnętrznym, należy przekazać zarówno podpisywane oświadczenie/dokument oraz plik podpisu 

zewnętrznego. 

3. Każdy dokument oraz oświadczenie, poza ofertą i JEDZ, złożone wraz z ofertą w języku obcym Wykonawca 

winien złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski) z zachowaniem postaci elektronicznej zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej. 

4. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET 

Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla 

systemu Linux i MAC OS. 

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

6. Postępowanie w przypadku gdy oferta ma więcej niż jeden plik: 

1) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, każdy z osobna podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

2) Następnie z tego folderu Wykonawca utworzy folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

3) W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

4) Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

7. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010), które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  

2) Następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część winny być skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP).  

3) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 
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względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK 

Nr 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 

oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

10. Do oferty należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) Dokumenty określone w rozdziale VIII, w tym przedmiotowe środki dowodowe, 

4) Dokumenty określone w rozdziale VII, w tym podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, z którego 

wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (dot. wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP) - na warunkach i w terminie 

określonych w rozdziale VII. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty  

1) musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

2) dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej -kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12. Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty,  

o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu 

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy wystawione zostały przez upoważniony podmiot (inny niż 

wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się) w postaci dokumentu elektronicznego-  przekazuje się 

ten dokument. 

13. W przypadku, gdy dokumenty jw. zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

14. Poświadczenia:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – dokonuje 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 – dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP– odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą.  

4) zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 13, 

może dokonać również notariusz.  
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15. 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.  

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. 

17. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z 

cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego 

środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

18. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

19. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

20. Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników 

do niniejszej SWZ winny być zgodne z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

21. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

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

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

 

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, 

ani żadnego dokumentu czy oświadczenia składanego wraz z ofertą, przy użyciu poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 8 września 2021 roku, do godz. 

10:00. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on 

potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

7. 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 użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

 

XII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2021 r., o godzinie 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach. 
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4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w zakresie oferowanej części zamówienia w Formularzu Oferty sporządzonym 

według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 1, jako cenę brutto- z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)- z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) obliczoną na 

podstawie iloczynu ilości urządzeń/oprogramowania określonych przez Zamawiającego w OPZ 

(ZAŁĄCZNIK Nr 2) oraz ich cen jednostkowych netto, obowiązującej stawki podatku VAT, wartości netto, 

wartości brutto. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku. 

3. Wykonawca poda w Formularzu Oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu 

zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z 

zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w 

obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP). 

4. Cenę Wykonawca określi na podstawie informacji wyspecyfikowanych w SWZ i jej załącznikach.  

5. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji przedmiotu 

zamówienia ponad ceny określone w Formularzu oferty. 

6. W przypadku nw. pozycji OPZ: 

1) części II poz. a) Monitor, poz. b) i c) Jednostka centralna komputera 

2) części III poz. a) Serwer 

3) części IV poz. b) Drukarka 

Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Załącznik nr 8) - dostawa opodatkowana stawką 0% VAT. Zamawiający zastrzega, że w przypadku 

dostawy sprzętu wymienionego w Załączniku nr 8 do w/w ustawy, w Formularzu oferty  należy 

zastosować podstawową stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu składania oferty tj. w wysokości 

23%. W przypadku złożenia oferty ze stawką podatku VAT wynoszącą 0%, oferta Wykonawcy zostanie 

poprawiona w trybie art. 223 ust. 2 pkt. 3) ustawy PZP, jako zawierająca inną omyłkę polegającą na 

niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. 

Zamawiający, po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, wystąpi do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 83 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług o 

potwierdzenie zamówienia, uprawniającego do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. 

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego zobowiązuje się do wystawienia faktury ze stawką podatku VAT 0% lub korekty 

wcześniej wystawionej faktury, jeżeli w wystawionej fakturze zastosowano inną stawkę podatku VAT. 

7. Cena winna obejmować wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości zamówienia, uwzględniać 

wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu realizacji zamówienia, w tym m.in.: 

a) koszt dostawy, rozładunku na warunkach określonych w OPZ, 

b) opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje na oferowane w ramach zamówienia oprogramowanie,  

c) koszty związane z pozacenowymi kryteriami oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV. 

8. Doliczenie do ceny podawanej w ofercie kwoty podatku VAT 

1) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. 

2) W ofercie, o której mowa w pkt.1), Wykonawca ma obowiązek: 
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a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

do powstania obowiązku podatkowego, 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi w ust. 2. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana w zakresie części I zamówienia oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach jak niżej:   

Kryterium 

Waga 

kryterium [%]/ 

Maksymalna 

liczba punktów 

[pkt.] 

Opis Sposób obliczenia 

a b c d 

Cena oferty 

(brutto) 
60  

a) Cena oferty obliczona zgodnie z rozdziałem 

XIV 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty 

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)  

XC = cena oferty  (brutto) 

najniższej / cena oferty (brutto) 

badanej x 60 pkt.  

Okres 

gwarancji 
20 

a) Za zaoferowanie okresu gwarancji 

dotyczącego wszystkich pozycji określonych 

w OPZ w wymiarze wyższym od 

wymaganego, tj. wynoszącego 24 miesiące 

lub 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 

dodatkowe punkty.  

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie dodatkowego okresu gwarancji, 

wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu 

oferty w formie konkretnej liczby miesięcy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu 

oferty nie wpisze żadnej wartości w 

odniesieniu do przedmiotowego kryterium 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 

okres gwarancji równy wymaganemu przez 

Zamawiającego w OPZ, a tym samym przyzna 

0 punktów w przedmiotowym kryterium oceny. 

XG = Za zaoferowanie okresu 

gwarancji na urządzenia 

wynoszącego: 

• 24 miesiące Wykonawca 

otrzyma 10 pkt.   

• 36 miesięcy Wykonawca 

otrzyma 20 pkt.   

Parametr 

dodatkowy 
20 

a) W przypadku gdy oferowany w poz. 1) 

Komputer przenośny- Laptop model 1- 12 szt. 

posiadał będzie dodatkową pamięć RAM na 

warunkach określonych w OPZ Wykonawca 

otrzyma dodatkowe punkty. 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy w 

Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 1). 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu 

oferty nie wskaże czytelnie zobowiązania  do 

zapewnienia parametru dodatkowego w 

sposób opisany jw. Zamawiający przyzna 0 

punktów w przedmiotowym kryterium oceny.  

d) W przypadku rozbieżności pomiędzy 

oświadczeniem Wykonawcy w Formularzu 

oferty a OPZ, Zamawiający przy 

przyznawaniu punktów w przedmiotowym 

kryterium pod uwagę weźmie oświadczenie 

zawarte w Formularzu oferty.   

XP= Za zaoferowanie urządzenia 

w poz. 1) OPZ z parametrem 

dodatkowym opisanym w 

kolumnie c i OPZ Wykonawca 

otrzyma 20 punktów 
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Razem 100 X = XC+XG +XP  

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana w zakresie części II zamówienia oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach jak niżej:   

Kryterium 

Waga 

kryterium [%]/ 

Maksymalna 

liczba punktów 

[pkt.] 

Opis Sposób obliczenia 

a b c d 

Cena oferty 

(brutto) 
60  

a) Cena oferty obliczona zgodnie z rozdziałem 

XIV 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty 

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)  

XC = cena oferty  (brutto) 

najniższej / cena oferty (brutto) 

badanej x 60 pkt.  

Okres 

gwarancji 
20 

a) Za zaoferowanie okresu gwarancji 

dotyczącego wszystkich pozycji 

określonych w OPZ w wymiarze wyższym 

od wymaganego, tj. wynoszącego 24 

miesiące lub 36 miesięcy Wykonawca 

otrzyma dodatkowe punkty.  

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie dodatkowego okresu gwarancji, 

wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu 

oferty w formie konkretnej liczby miesięcy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu 

oferty nie wpisze żadnej wartości w 

odniesieniu do przedmiotowego kryterium 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 

okres gwarancji równy wymaganemu przez 

Zamawiającego w OPZ, a tym samym 

przyzna 0 punktów w przedmiotowym 

kryterium oceny. 

XG = Za zaoferowanie okresu 

gwarancji na urządzenia 

wynoszącego: 

• 24 miesiące Wykonawca 

otrzyma 10 pkt.   

• 36 miesięcy Wykonawca 

otrzyma 20 pkt.   

Termin 

dostawy 
20 

a) Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia 

krótszego od wymaganego Wykonawca 

otrzyma dodatkowe punkty. 

b) Ocena punktowa w kryterium dokonana 

zostanie na podstawie terminu realizacji 

zamówienia, wskazanego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty w formie konkretnej liczby 

dni. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu 

oferty nie wskaże czytelnie zobowiązania  do 

realizacji zamówienia w terminie krótszym od 

wymaganego, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje termin realizacji 

zamówienia równy wymaganemu przez 

Zamawiającego w SWZ, a tym samym przyzna 

0 punktów w przedmiotowym kryterium 

oceny. 

d) Minimalna oceniana wartość terminu realizacji 

zamówienia wynosi 35 dni, co oznacza, że w 

przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin 

krótszy niż 35 dni do oceny przedmiotowego 

kryterium Zamawiający przyjmie wartość 35.  

XT= najkrótszy oferowany 

termin realizacji/ termin 

realizacji oferowany w ofercie 

badanej x 20 pkt.   

Razem 100 X = XC + XG + XT 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana w zakresie części III zamówienia oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium jak niżej: 

Kryterium 
Waga 

kryterium [%]/ 
Opis Sposób obliczenia 
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Maksymalna 

liczba punktów 

[pkt.] 

a b c d 

Cena oferty 

(brutto) 
60 

a) Cena oferty obliczona zgodnie z rozdziałem 

XIV 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie ceny oferty brutto wskazanej 

przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)  

XC = cena oferty  (brutto) 

najniższej / cena oferty (brutto) 

badanej x 60 pkt.  

Okres 

gwarancji 
20 

a) Za zaoferowanie dodatkowego okresu 

gwarancji, wynoszącego 12 miesięcy lub 

24 miesiące ponad okres określony w 

OPZ, tj. ponad wymagane: 

− 12 miesięcy dla urządzeń z pozycji 

2)- 3) i 5)- 7)  

− 36 miesięcy dla poz. 1) Serwer 

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.  

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie dodatkowego okresu gwarancji, 

wskazanego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty w formie konkretnej 

liczby miesięcy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w 

Formularzu oferty nie wpisze żadnej 

wartości w odniesieniu do przedmiotowego 

kryterium Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 

wymaganemu przez Zamawiającego w OPZ, 

a tym samym przyzna 0 punktów w 

przedmiotowym kryterium oceny. 

XG = Za zaoferowanie 

dodatkowego okresu gwarancji 

ponad okres gwarancji 

określony w OPZ, 

wynoszącego: 

• 12 miesięcy Wykonawca 

otrzyma 10 pkt.   

• 24 miesiące Wykonawca 

otrzyma 20 pkt.   

Termin 

dostawy 
10 

a) Za zaoferowanie terminu realizacji 

zamówienia krótszego od wymaganego 

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. 

b) Ocena punktowa w kryterium dokonana 

zostanie na podstawie terminu realizacji 

zamówienia, wskazanego przez Wykonawcę 

w Formularzu oferty w formie konkretnej 

liczby dni. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w 

Formularzu oferty nie wskaże czytelnie 

zobowiązania  do realizacji zamówienia w 

terminie krótszym od wymaganego, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 

termin realizacji zamówienia równy 

wymaganemu przez Zamawiającego w SWZ, 

a tym samym przyzna 0 punktów w 

przedmiotowym kryterium oceny. 

d) Minimalna oceniana wartość terminu 

realizacji zamówienia wynosi 35 dni, co 

oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca 

zaoferuje termin krótszy niż 35 dni do oceny 

przedmiotowego kryterium Zamawiający 

przyjmie wartość 35.  

XT= najkrótszy oferowany 

termin realizacji/ termin 

realizacji oferowany w ofercie 

badanej x 10 pkt.   

Parametr 

dodatkowy 
10 

e) W przypadku gdy oferowany w poz. 1) 

Serwer-1 szt. posiadał będzie dodatkową 

pamięć RAM na warunkach określonych w 

OPZ Wykonawca otrzyma dodatkowe 

punkty. 

f) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy w 

Formularzu oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 1). 

g) W przypadku, gdy Wykonawca w 

Formularzu oferty nie wskaże czytelnie 

zobowiązania  do zapewnienia parametru 

XP= Za zaoferowanie urządzenia 

w poz. 1) OPZ z parametrem 

dodatkowym opisanym w 

kolumnie c i OPZ Wykonawca 

otrzyma 10 punktów 
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dodatkowego w sposób opisany jw. 

Zamawiający przyzna 0 punktów w 

przedmiotowym kryterium oceny.  

h) W przypadku rozbieżności pomiędzy 

oświadczeniem Wykonawcy w Formularzu 

oferty a OPZ, Zamawiający przy 

przyznawaniu punktów w przedmiotowym 

kryterium pod uwagę weźmie oświadczenie 

zawarte w Formularzu oferty.   

Razem 100 X = XC + XG + XT + XP 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana w zakresie części IV zamówienia oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium jak niżej: 

Kryterium 

Waga 

kryterium [%]/ 

Maksymalna 

liczba punktów 

[pkt.] 

Opis Sposób obliczenia 

a b c d 

Cena oferty 

(brutto) 
60 

a) Cena oferty obliczona zgodnie z rozdziałem 

XIV 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie ceny oferty brutto wskazanej 

przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)  

XC = cena oferty  (brutto) 

najniższej / cena oferty (brutto) 

badanej x 60 pkt.  

Okres 

gwarancji 
20 

a) Za zaoferowanie okresu gwarancji 

dotyczącego pozycji 1)-3) OPZ w 

wymiarze wyższym od wymaganego, tj. 

wynoszącego 24 miesiące lub 36 miesięcy 

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.  

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie dodatkowego okresu gwarancji, 

wskazanego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty w formie konkretnej 

liczby miesięcy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w 

Formularzu oferty nie wpisze żadnej 

wartości w odniesieniu do przedmiotowego 

kryterium Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 

wymaganemu przez Zamawiającego w OPZ, 

a tym samym przyzna 0 punktów w 

przedmiotowym kryterium oceny. 

XG = Za zaoferowanie okresu 

gwarancji wynoszącego: 

• 24 miesiące Wykonawca 

otrzyma 10 pkt.   

• 36 miesięcy Wykonawca 

otrzyma 20 pkt.   

Warunki 

dostawy 
20 

a) W przypadku, gdy Wykonawca zapewni w 

ramach realizacji zamówienia instalację 

oprogramowania z poz. 4), poz. 5), poz. 6) 

OPZ na urządzeniach z poz. 1) OPZ oraz 

konfigurację urządzeń z poz. 1) celem 

gotowości do pracy Wykonawca otrzyma 

dodatkowe punkty 

b) Ocena punktowa dokonana zostanie na 

podstawie oświadczenia Wykonawcy w 

Formularzu oferty. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w 

Formularzu oferty nie wskaże czytelnie 

zobowiązania  do zapewnienia warunków 

dostawy w sposób opisany w 

przedmiotowym kryterium Zamawiający 

przyzna 0 punktów w przedmiotowym 

kryterium oceny. 

XD= Za zaoferowanie warunków 

dostawy w sposób opisany w 

kolumnie c Wykonawca  

otrzyma 20 pkt 

Razem 100 X = XC + XG++ XD 
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4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty, przy 

czym maksymalna suma liczby punktów możliwa do uzyskania przez ofertę w powyższych kryteriach wynosi 

100 pkt.(100%). 

5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

1) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 

2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1) , zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

8. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści.  

10. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z wymaganiami SWZ, 

który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostanie wykluczony oraz przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria. 

11. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy PZP, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

1) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Przedmiotowe postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

unieważnieniem postępowania na warunkach określonych w ustawie PZP. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o złożono tylko jedną ofertę̨. 

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

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość 

przesłania Wykonawcy umowy pocztą elektroniczną celem wydrukowania i dostarczenia drogą pocztową lub 

kurierem w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku nie zachowania ww. terminu 

Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.   

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią ZAŁĄCZNIK Nr 4. 

6. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, przy czym postanowienia ustalone we 

wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
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7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie. 

9. Zawarcie umowy nastąpi pisemnie, drogą tradycyjną- papierową. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający wniesienia wadium: 

a) w zakresie części I zamówienia w wysokości: 3000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100). 

b) w zakresie części II zamówienia w wysokości: 4000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 

związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

c) pieniądzu; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w 

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Santander Bank 

Polska SA 1 O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 z dopiskiem: wadium ZP/PN/2312/14/1207/2021 

cz. I/ cz. II. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia: 

a) upływu terminu związania ofertą; 

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

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

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

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci 

wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 

wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 

9. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji 

lub poręczenia wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
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a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 

106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów 

lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 4. 

2. Zamawiający dopuszcza aby umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta zgodnie  

z wzorem umowy przedstawionym przez Wykonawcę pod warunkiem, że zapisy we wzorze umowy 

przedstawionym przez Wykonawcę nie będą kolidować z postanowieniami niniejszej SWZ i zapisami 

zawartymi we wzorze przekazanym przez Zamawiającego. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VII-

Rozdział 3 ustawy PZP i na warunkach określonych szczegółowo w Projekcie umowy, w paragrafie 11. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

a) Niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą̨ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy PZP. 
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XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. 

Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.pwsz.elblag.pl, e – mail:    zp@pwsz.elblag.pl, tel.:  

55 6290553, 

b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt 

pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: iod@pwsz.elblag.pl, tel. 55 531-040-612, Anna Biłyj- Szymko. 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą 

prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 

zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym, 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, 

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze 

środków Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków Funduszy 

Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później, 

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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, 

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Wykonawca posiada 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Wykonawcy, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

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

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

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a 

także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

3. Wykonawcy nie przysługuje  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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4. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 

prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

 

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Integralną częścią niniejszej SWZ są następujące załączniki 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania w formie JEDZ 

4. Załącznik nr 4 - Projekt umowy 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w 

art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy 
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