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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

(SWZ) 

  

 

NUMER REFERENCYJNY: PSONI/ZP/2130-5/2704/21  

ZAMAWIAJĄCY 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 

tel.: (48) 16 16 621 53 78 faks: (48) 16 621 02 43 

REGON: 650886776 NIP: 792 10 19 877 

Godziny pracy: 08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl  

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą123er na stronie prowadzonego 

postępowania. 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@psoni-jaroslaw.org.pl 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Dostawa fabrycznie nowego autobusu  

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

 
 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław, październik 2021 r. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I. Informacje ogólne 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 

podstawie umowy zawartej z Powiatem Jarosławskim z dnia 01 września 2021 r. nr 

WRR/000/439/21/D. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: 

ustawa Pzp. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych ustawy Pzp. 

 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój 

potencjał 

 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych 

lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się 

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu 

pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem 

lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:  

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8    

   i 10 ustawy Pzp,  

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie 

z pełnomocnikiem. 

 

5) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
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zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

  

3. Podział zamówienia na części 

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Przedmiot zamówienia stanowi 

jednorodne, niepodzielne zamówienie. 

 

4. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

 

5. Katalogi elektroniczne 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 

6. Umowa ramowa 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy 

Pzp. 

 

7. Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 

ust. 1 ustawy Pzp.  

 

8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

9. Rozliczenia w walutach obcych 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

10. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

11. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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12. Unieważnienie postępowania  

 

Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 

ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki 

publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostaną mu przyznane. 

 

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

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 przewidzianych w dziale IX ustawy 

Pzp (art. 505–590). 

 

 

14.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

 

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”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 

Jarosław; 

2) inspektor ochrony danych osobowych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - kontakt tel.: 16 6215378 wew. 

131; 

3) 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 PSONI Koło w Jarosławiu; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74  ustawy Pzp;   

5) 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pan/Pani zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
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podanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania 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); 

− 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 

(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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

9)    nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

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

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu 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 wykonawców biorących udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.). 

 

 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy 

1. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie ze Szczegółową specyfikacją przedmiotu 

zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej SWZ.  

2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opisanego w pkt 1 autobusu wraz z wyposażeniem 

określonym w Szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz niezbędną 

dokumentacją, w tym dokumentacją dopuszczającą pojazd do ruchu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz umożliwiającą dokonanie rejestracji pojazdu, 
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w szczególności aktualne badania techniczne dla pojazdów przystosowanych do przewozu 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

3) Na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co 

najmniej: 

 24 miesięcy na silnik i podzespoły 

 60 miesięcy na perforację nadwozia 

 24 miesięcy na powłokę lakierniczą 

 24 miesięcy na wykonaną zabudową dostosowującą pojazd do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, bez limitu kilometrów, na 

zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

4) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany 

wadliwego przedmiotu zamówienia (lub jego części) na nowy wolny od wad. 

5) Usługi związane  z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne 

i serwis, będą realizowane bezpłatnie, zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego 

pojazdu.  

6) Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii autobusu w okresie 

gwarancji nie przekraczającym 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez 

Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. 

7) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty 

gwarancyjne najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.  

8) Na materiały i części naprawiane lub wymieniane nieodpłatne w ramach napraw 

gwarancyjnych okres gwarancji biegnie na nowo.  

9) W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy naprawa pojazdu w ramach gwarancji 

przekroczy 1 dzień roboczy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas trwania 

naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie, co najmniej 9-miejscowy pojazd zastępczy 

(preferowany pojazd przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku 

inwalidzkim). Wraz z pojazdem zastępczym Wykonawca dostarczy dokument uprawniający 

Zamawiającego do korzystania z pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i aktualnym 

ubezpieczeniem OC. 

10) Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał ww. pojazdu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego tej samej klasy. 

11) Wykonawca musi dysponować serwisem umożliwiającym dokonywanie nieodpłatnych 

przeglądów serwisowych (serwis producenta lub autoryzowany serwis wskazany przez 

Wykonawcę) oraz warsztatem, w którym wykonywane naprawy gwarancyjne w odległości 

do 100 km od siedziby Zamawiającego (miejscowość Jarosław, województwo 

podkarpackie). Stację serwisową oraz warsztat/ warsztaty Wykonawca wskaże najpóźniej 

przed podpisaniem umowy. 

12) Miejsce dostawy pojazdu: 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a. Wykonawca zgłosi gotowość 

odbioru na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą. W dniu dostawy pojazd musi 

posiadać wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na 

terenie RP i umożliwiające dokonanie rejestracji oraz jego eksploatację bezpośrednio po 

odbiorze przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady odbioru pojazdu określa projekt 

umowy.  

13) Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty 

ani ograniczeń wynikających z fabrycznych gwarancji mechanicznych.  

14) Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako 

wymagania minimalne, chyba że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (przedział) 

danego parametru.  
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15) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV):  

 
34121000 – 1  Autobusy i autokary 

 

 

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp 

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z  zatrudnianiem osób, o których 

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

 

3. Termin wykonania zamówienia  

 

Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 3 miesiące od daty zawarcia 

umowy. 

 

4. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

5. Podstawy wykluczenia 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 111 Pzp, wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa; 

 w art. 108 ust. 1 Pzp, 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia 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 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

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

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

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. 

 w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp, tj:  

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziały 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; 

2) 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; 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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4) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływa na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 5 SWZ – 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.  Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 6 pkt 2) SWZ. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu 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, 
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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, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

6. Do oferty wykonawca załącza również: 

a) Pełnomocnictwo  (jeżeli dotyczy) 

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W przypadku gdy zostało ono 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. Przez cyfrowe odwzorowanie rozumieć należy 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. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub 

notariusz. 

Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione przez 

pełnomocnika. 

 

b) Wadium 

Wymagana forma: 

 Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie 

tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. 

oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

jego wystawcę.  
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 Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas 

badania ofert. 

c) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne 

dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 

udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Dokumenty elektroniczne zawierające informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa przekazuje się w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym  

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi część jawną należy ten plik 

zaszyfrować. Uzasadnienie zaszyfrowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

należy złożyć wraz z częścią jawną oferty. 

 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków 

dowodowych. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie    

zamówienia, na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp 

wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności 

informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

w zakresie podstaw wykluczenia  z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór 

stanowi załącznik nr 3 do SWZ). 

3) W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą Pzp lub  niniejszą  SWZ  do  oświadczeń  

i dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  mają 

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy  i  Technologii  z  dnia  

23 grudnia  2020  r.  w  sprawie  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz   innych 

dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy oraz 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla  dokumentów  

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 
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7. Wymagania dotyczące wadium 

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 

00/100) 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się 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 ustawy Pzp. 

3) Wadium,  może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 

ustawy Pzp. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku 

BANK PKO S.A., numer rachunku; 47 1240 2571 1111 0000 3345 2858, tytuł przelewu: 

Wadium – Postępowanie nr PSONI/ZP/2130-5/2704/21. Wadium musi wpłynąć 

na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu 

składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale, 

w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę dokumentu 
i powinno zawierać następujące elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym 

w gwarancji lub poręczeniu musi być Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 

Jarosław, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

- kwotę gwarancji/poręczenia, 

- termin ważności gwarancji/poręczenia, 

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia całej kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 

określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, 

Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu 

sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem i opatrzenia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy 

Pzp. 

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną, cenę obejmującą wszystkie koszty 

konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki ze 

szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, koszty produkcji, materiałów, koszty 

dodatkowego wyposażenia określonego w Szczegółowej specyfikacji przedmiotu 

zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ), jak i koszty dostawy przedmiotu zamówienia do 

Zamawiającego 
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2) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając określony ilościowy i jakościowy zakres 

zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost cen, kursu euro, kosztów 

transportu, czy najniższego wynagrodzenia. 

3) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, 

naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4) Cena może być tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania stanowić 

będzie podstawę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana ceny może nastąpić w przypadku 

zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. 

5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku a także stawkę podatku od 

towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. 

1) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 2 do SWZ -  

Formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak 

powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 Informacje ogólne 

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. Korzystanie z miniPortalu jest 

bezpłatne. 

2) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:  

 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Bartłomiej Maciejko, tel. 507722933 

 w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Jolanta Osowska, tel. 16 6215378 

wew.133, 
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00,  

e-mail:zamowienia@psoni-jaroslaw.org.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”. 

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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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 „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

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) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania.  

 

 Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert) 

 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub 

ID postępowania).  

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

elektronicznej, email: zamowienia@psoni-jaroslaw.org.pl.  

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

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

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

email. 

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

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

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

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

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

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

5) Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed 

upływem wymaganego terminu.  

 

2. Sposób przygotowania i składania ofert   

 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 

każdy dokument sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

3) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

4) Ofertę należy sporządzić wg wzoru Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ). 
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5) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi lub 

upoważnione. 

6) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7) Wykonawca przekazuje zamawiającemu plik zawierający ofertę wraz z właściwym 

podpisem elektronicznym, który został złożony przed zaszyfrowaniem oferty. 

8) 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. 

9) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy ją podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do 

podpisania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od lipca 2016 roku.  

10) Zamawiający zaleca (ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 

łatwiejszą weryfikacją podpisu) przekonwertowanie plików składających się na ofertę  na 

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PADES. Pliki w innych formatach 

niż .pdf zaleca opatrzyć się zewnętrznym podpisem XADES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

11) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. zaufanym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

12) 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. 

13) Wykonawca powinien kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis 

osobisty złożyć odrębnie na każdym dokumencie stanowiącym ofertę oraz składanym wraz 

z ofertą lub na pliku zawierającym skompresowane dokumenty, przed podpisaniem 

i wysłaniem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP. 

14) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

15) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

16) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców do przesyłania danych powinny 

być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymaganiach dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie plików: .pdf, .doc, docx, 

.xls, .odt, ze szczególnym wskazaniem na format .pdf.  

17) 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. 

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

18) 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.  

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

ani wycofać złożonej oferty. 

 

3. Termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 09:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r., o godzinie 10:00. 

3) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

4) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

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

5) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

6) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, jak również o cenach lub 

kosztach zawartych w ofertach. 

 

4. Termin związania ofertą 

 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28.11.2021 r. 

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 określonego w pkt 1, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu  wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą i następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5) W przypadku przedłużenia terminu na składanie ofert, zamawiający wskaże nowy termin 

związania ofertą, a informacja o zmienionym terminie zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
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5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryteriami oceny ofert: cena – 100%. 

Cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przy 

ocenie ofert. 

2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego w pkt 1 kryterium oraz 

jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym 

i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według 

następujących zasad i według wzoru:  

 
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (C) – (maks. 100 pkt - 100%). 

                                                    

                                         Cn 

                               C = ---------  x 100 

                                         Cb 

C – liczba punktów przyznanych za cenę 

Cn-  najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Cb-  cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

3) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.  

Punkty oblicza się  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu 

matematycznych reguł zaokrąglania liczb. 

4) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.  

2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy, zgodnie 

z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy, o których mowa 

w pkt 1. 

 

 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 

i terminie zawarcia umowy. 

2) Wykonawca w imieniu, którego umowę będzie zawierał pełnomocnik, zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu, przed zawarciem umowy, stosownego pełnomocnictwa, 

chyba że zostało ono wcześniej załączone do oferty. 
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3) Wykonawca przed zawarciem umowy niezwłocznie poda wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy. 

4) Jeżeli 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, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 

do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została 

zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

 

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 

przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie 

skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

 

 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1  

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  – załącznik nr 4 

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 

 

 

 

 

 


