
Oznaczenie sprawy: MDK/5209/2021            Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej jako SWZ) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej  

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.– dalej Pzp), na realizację 

Zamówienia pn: 

Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek Miejskiego Domu Kultury. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 

adresem internetowym: 

 

 

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ 

 

 

Nr postępowania: Z5/40033 

 

 

BIELSKO-BIAŁA, GRUDZIEŃ 2021 R.

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/
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Część I – Zamawiający 

 

Miejski Dom Kultury  

 

Ul. 1 Maja 12 43-300 Bielsko-Biała 

REGON:  070615661 NIP: 5471029394 

Telefony: 

centrala: 33 812 53 13           

sekretariat MDK: 33 829 76 50 

FAKS: 338122388 

 

 

 

Adres e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty  związane  z  prowadzoną  procedurą: https://mdk.bielsko.pl/bip1/1  zawierająca  odesłanie na 

Platformę przetargową pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ 

Godziny pracy: 

poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30  

 

Część II. Tryb udzielenia zamówienia 

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

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. – dalej jako: ustawa Pzp).  

2. W sprawach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 

ustawy Pzp. 

 

Część III. Wykonawca  
1. Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą 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. 

 

 

 

 

 

mailto:mdk@mdk.bielsko.pl
https://mdk.bielsko.pl/bip1/1
https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/
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Część IV. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, iż wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu  

w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - załącznik nr 2  

i załącznik nr 3. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

(o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji  

te uprawnienia są wymagane.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile 

zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na  

zdolnościach tych  z  Wykonawców,  którzy  wykonają  dostawy lub usługi  do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

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

dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na Formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie 

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.   

 

Część V.  Inne uwarunkowania formalne  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty 

przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

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

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

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

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.  

8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

Część VI. 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) tzw. RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-

300 Bielsko-Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora. 
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest 

zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres  

Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego dla placówek Miejskiego 

Domu Kultury znak sprawy: MDK/5209/2021 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Pod-

stawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Pzp); 

4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie  

przepisów prawa. Wyniki postępowania będą publikowane na stronie internetowej postępowania BIP  

Zamawiającego https://mdk.bielsko.pl/bip1 oraz na platformie przetargowej pod adresem:  

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa  

w art. 10  RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w części XX, 

do upływu terminu na ich wniesienie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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 Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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 Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO, ani nie będą profilowane; 

8. Przysługuje Państwu: 

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

z tym że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczegól-

ności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,  

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, z tym, że skorzystanie 

przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa  

w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może:  

− skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,  

− naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

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

osobowych. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

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

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

e) nie przysługuje Państwu: 

− 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

https://mdk.bielsko.pl/bip1
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9. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywanie do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. 

10. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób  

gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianie. 

 

Część VII. Opis przedmiotu Zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej – zgodnie ze 

szczegółowym zestawieniem sprzętu ujętym w Specyfikacji materiałowej – zał. nr 6 

2. Wspólny Słownik Zamówień: 

Główny kod CPV:  

32322000-6 – Urządzenia multimedialne  

Dodatkowe kody CPV:   

30213300-8 – Komputer biurkowy 

30213100-6 – Komputery przenośne  

30200000-1 – Urządzenia komputerowe   

II. Podział zamówienia na części 
1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części stwarza ryzyko 

trudności technicznych i wyższych kosztów wykonania zamówienia.  

III. Zobowiązania wykonawcy  
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się kupić, dostarczyć sprzęt 

komputerowy o parametrach technicznych opisanych w SWZ i załącznikach do niej. Wykonawca zapewni 

transport przedmiotu zamówienia oraz jego rozładunek w placówce Miejskiego Domu Kultury – Dom Kultury 

im. Wiktorii Kubisz ul. Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała. Dostawa będzie ustalona z Zamawiającym, 

będzie odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego (w jednym transporcie). Wykonawca dostarczy wraz 

z przedmiotem zamówienia w dniu dostawy niezbędne dokumenty: karty produktu, każdego z 

dostarczanych sprzętów, karty gwarancyjne, itp.  

2.     Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi, bieżącej konserwacji i konfiguracji elementów 

przedmiotu zamówienia. Dostawa i montaż obejmuje również wszelkie rozruchy, zestrojenia, badania 

dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego 

działania.  

3.     Osoby wyznaczone przez Zamawiającego będą obecne w trakcie dostawy i instalacji sprzętu – Wykonawca 

ma obowiązek udzielać przedstawicielom Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, 

instruować oraz skonsultować i wskazać sposób montażu sprzętu przed przystąpieniem do niego. 

4.  Zamawiający wymaga, aby: 

a) urządzenia były fabrycznie nowe (nieregenerowane, nieużywane, nienaprawiane), pozbawione wad  

i uszkodzeń, kompletne (ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do 

uruchomienia i użytkowania), sprawne technicznie, niepowystawowe, pochodzące z bieżącej 

produkcji i były gotowe do użycia; 

b) urządzenia posiadały stosowne certyfikaty, w zakresie bezpieczeństwa i odpowiadały normom CE, 

były dopuszczone do sprzedaży i użytkowania na terenie RP; 

c) zakup i korzystanie z urządzeń zgodnie z przeznaczeniem nie naruszało prawa, w tym praw osób 

trzecich; 
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d) urządzenia były wyposażone we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) potrzebne do 

ich uruchomienia i pracy; 

e) Wykonawca podłączył i uruchomił wskazany sprzęt komputerowy; 

f) Wykonawca zainstalował oprogramowanie; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń dokonanych podczas wykonywania 

niniejszego zamówienia publicznego oraz usunięcie pozostałych odpadów i posprzątanie pomieszczeń po 

wykonanych pracach.  

6.   Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy 

ubezpieczenia (lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z warunkami 

ubezpieczenia.  Kopia  tego   dokumentu   stanowić   będzie   załącznik   do umowy. 

7.   Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać do wglądu Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty rat 

składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

cały okres  obowiązywania  umowy.  Kopie dokumentów ubezpieczenia oraz dowodów zapłaty rat składki  

w okresie obowiązywania umowy zostaną potwierdzone przez Zamawiającego za zgodność  z oryginałem  

i dołączone do umowy. 

8. Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację sprzętu komputerowego z zamawiającym przed przystąpieniem do 

podłączenia. 

9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach. 

10.  Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy nie później niż na 7 dni 

roboczych przed dniem dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

mstraczek@mdk.bielsko.pl lub telefonicznie 33 8 29 76 62.  

11. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na 

innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. 

12. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające  

(w granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do 

realizowania zamówienia. 

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorczych wad lub braków w dostawie objętej 

przedmiotem umowy, Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru, podając Wykonawcy 

przyczyny odmowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub braków, poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu 

zamówienia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. 

15.  W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

weryfikacji, czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta 

oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.  

W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 

oprogramowania z prośbą o weryfikację, czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone 

są oryginalne. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy urządzenia objętego przedmiotem umowy w terminie 

do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem). Wymagane okno 

czasowe dla zgłaszania awarii, usterek - PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD GODZ. 9:00-18:00. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych awarii, usterek oraz wykonania napraw przedmiotu 

zamówienia w przeciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia. 

18. Czas usunięcia zgłoszonych awarii, usterek i wykonania napraw przedmiotu zamówienia, w przypadku 

kiedy usunięcie awarii, usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub 

podzespołów, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych. 
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19. W przypadku kiedy nie można usunąć awarii, usterki oraz dokonać naprawy w ciągu 14 dni roboczych, 

Wykonawca dostarczy przedmiot zastępczy o niegorszych parametrach użytkowych i spełniający tę samą 

funkcjonalność co przedmiot naprawy. 

20. Ustala się całkowity czas naprawy maksymalnie na 21 dni od dnia zgłoszenia awarii, usterki. W przypadku 

przekroczenia tego terminu Wykonawca ma obowiązek wymienić urządzenie na fabrycznie nowe. 

21. W przypadku urządzenia wykazującego się dużą wadliwością (trzy awarie w okresie gwarancji urządzenia), 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić bezpłatnie urządzenie na nowe, wolne od wad, o parametrach nie 

gorszych niż urządzenie serwisowane lub wyższych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego trzeciej awarii urządzenia uniemożliwiającej jego pracę. 

22.  Kiedy będzie to możliwe, naprawy będą wykonywane na miejscu, tj. w budynku Domu Kultury im. Wiktorii 

Kubisz (ul. Słowackiego 17, Bielsko-Biała).  

23. Wykonawca odbierze urządzenia do swojego serwisu oraz dostarczy je zwrotnie do wskazanej placówki na 

swój koszt.  

24. Naprawa (serwis) urządzeń musi być realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta zgodnie z wymogami normy ISO 9001. 

25. W przypadku naprawy urządzenia, termin gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. 

26. Wykonawca nie może uzależnić zachowania prawa do gwarancji od konieczności napraw i serwisowania 

przez wskazanego przez siebie wykonawcę. 

27. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, termin gwarancji biegnie od początku, tj. od dnia dostarczenia 

nowego urządzenia. 

28. Utraty gwarancji nie może powodować: 

a)  Wyniesienie/ przeniesienie sprzętu przez osobę przeszkoloną; 

b) Wymiana elementu wyposażenia, który podlega naturalnemu zużyciu (np. żarówka, bezpiecznik, 

wtyczka). 

29. Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, na rozbudowę sprzętu w zakresie przewidzianym 

przez producenta. 

30. Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii, usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 

powierzenia usunięcia awarii, usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej 5 

dni roboczych wcześniej. Wykonawca zostanie obciążony kosztem usunięcia awarii, usterek przez osobę 

trzecią. 

31. Niezależnie od uprawnień przysługujących z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi na urządzenia. 

32. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 

– żądać naprawienia szkody; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie  

z przeznaczeniem: 

       a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody; 

              b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz  drugi, 

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

33. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekonomicznej itp. 
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34. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia 

wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kwoty, która winna być dokonana nie później 

niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin. 

35. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie 

Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej ujawnienia. 

36. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno- organizacyjne 

Wykonawcy. 

37. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli 

koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa 

się że wady nie nadają się do usunięcia. 

38. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać: 

1) instrukcje użytkowania, konserwacji, czyszczenia itp.; 

2) instrukcje montażu i demontażu; 

3) instrukcje obsługi mechanizmów regulacyjnych, operowania mechanizmami regulacyjnymi, itp. (jeżeli 

dotyczy); 

4) instrukcje instalowania (jeżeli dotyczy); 

5) informacje na temat aktualizacji oprogramowania.  

39. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt.38 dołączone przez producenta/dostawcę w miarę możliwości 

powinny być napisane w języku polskim, czytelnie i w prostej formie (wskazane jest stosowanie 

odpowiednich rysunków lub zdjęć w celu uzupełnienia informacji zawartych w instrukcjach). Wykonawca 

dostarczy wszystkie instrukcje podczas czynności odbiorczych. 

40. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia wyprodukowano nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed 

ich dostarczeniem. Dostawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do przedłożenia dowodu 

potwierdzającego daty produkcji sprzętu tj. oświadczenie producenta/ dystrybutora. 

41. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczone wyposażenie na teren obiektu do dnia jego odbioru. 

42. Dostarczony przedmiot zamówienia musi: 

a. posiadać certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (dotyczy wyłącznie produktów, dla których 

posiadanie certyfikatów jest wymagane prawem), dokumenty gwarancyjne w języku polskim; 

b. spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, materiały zastosowane do jego realizacji zostały 

dopuszczone do jego stosowania, spełniają między innymi określone normy i parametry; 

c. być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 

43. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczony i zmontowany przedmiot zamówienia będzie wolny od wad 

fizycznych i innych uszkodzeń, stanowić będzie kompatybilną całość i będzie gotowy do użytku bez 

konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz wykonywania dodatkowych prac przez 

Zamawiającego. 

44. Odpady będą utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późń. zm.). 

IV. Gwarancja i rękojmia 

1. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości – co najmniej 24 miesięcy. 

Wykonawca winien w ofercie określić długość okresu gwarancji. Podany okres gwarancji dotyczy 

wbudowanych materiałów, urządzeń i podłączenia sprzętu komputerowego. W zakresie wad stwierdzonych 

i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji będzie liczony ponownie, począwszy od daty 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. Wykaz robót/elementów objętych nową gwarancją zostanie 

sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i będzie stanowił załącznik do gwarancji. 

2. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy na przedmiot zamówienia. 
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3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg następnego dnia po zakończenia czynności 

odbioru przedmiotu zamówienia(po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego). 

 

V. Podwykonawstwo  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

VI. Materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne  
1. W przypadku gdy w niniejszej SWZ zostały wskazane produkty opatrzone nazwą własną dopuszcza się 

możliwość stosowania produktów równoważnych lecz o nie gorszych parametrach technicznych, 

funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Wykonawca, który powołuje się w złożonej ofercie na rozwiązania 

równoważne, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne  

i użytkowe niż te, które wymieniono w specyfikacji materiałowej – zał. nr 6. 

Jeśli w dokumentacji podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń, podano je 

przykładowo celem określenia parametrów technicznych, które muszą być spełnione aby urządzenia te 

mogły być użyte w czasie realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza się zastosowanie innych, 

równoważnych technologii i urządzeń o ile zostaną zachowane ich  parametry techniczne w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji. 

3. Zasady oceny Równoważności:  

1. Wykonawca, który powołuje się  na  rozwiązania równoważne, jest  zobowiązany  wykazać, że oferowane 

przez niego urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.    

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest: 

a. Podać w Kosztorysie rozwiązania równoważne – Poprzez podanie w tabeli: Nazwy oraz opisu  

urządzenia równoważnego (typ, rodzaj, parametry techniczne odpowiadające zapisom w SWZ). 

Oraz: 
b. Przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) np. karty techniczne, karty katalogowe  

producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne  
parametry zaoferowanych urządzeń równoważnych.   

2. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma    

w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej 

SWZ. 

3. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie urządzeń równoważnych, Zamawiający  uzna,   

iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ  

i jej załącznikach. 

4. W przypadku, kiedy przedłożone dokumenty nie pozwolą Zamawiającemu na stwierdzenie,  

iż zaoferowane inne rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

ich wyjaśnienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dołączył do oferty odpowiednich dokumentów pozwalających jednocześnie 

stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne Zamawiający wezwie  

Wykonawcę do ich uzupełnienia. 

6. W przypadku nieuzupełnienia/niewyjaśnienia odpowiednich dokumentów pozwalających jednocześnie 

stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście równoważne  w skutek czego Zamawia-

jący nie będzie w stanie stwierdzić rzeczywistej równoważności, Zamawiający uzna treść oferty  

Wykonawcy za nieopowiadającą treści SWZ, a tym samym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 
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VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.  
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku gdy 

Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest dołączyć do oferty 
odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane 
przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów 
równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, odnoszące się do 
rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry 
określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach.  

2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile wymaga ich złożenia 
wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środki dowodowe są niekompletne. 

 

Część VIII. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni liczonych od następnego dnia po zawarciu umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy zostały uregulowane we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.  

 

Część IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1)  nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:   

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjnie), tj.: 

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. 

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  
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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. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

5. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 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, 

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. 

6. 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. 

7. Warunki udziału w postępowaniu.   

Zgodnie z art. 112 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  

warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

         Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  

należycie:  

- co najmniej dwie dostawy wraz z podłączeniem sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej 

30 000,00 zł brutto każda. 

Na potwierdzenie warunku należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie,   

przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez  

podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie  

dokumenty.   

8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych  

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie  

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

Część X. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia  

i dokumenty  

Wykonawca winien dostarczyć: 
 
I. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 

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

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub  

podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ, zawierająca m. in.: 

a. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,  

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa  

w Części IV;  

b. Inne istotne informacje. 

2. Kosztorys ofertowy (w formie elektronicznej lub postaci  elektronicznej), zawierający co najmniej: opis 

pozycji, ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto), nazwę oferowanego sprzętu (marka, typ, 

model). Obowiązującą  stawkę  podatku  VAT  należy  doliczyć  do wartości kosztorysowej (sumy) dostaw, 

chyba że Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.  W  formularzu należy zawrzeć informację o zastosowaniu 

urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych –  Wykonawca w przypadku zastosowania 

urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, podczas realizacji zamówienia, jest zobo-

wiązany wypełnić tabelę, podając nazwę oraz opis urządzeń równoważnych  (typy, rodzaj, parametry 

techniczne odpowiadające zapisom w SWZ) oraz załączyć odpowiednie dokumenty opisujące techniczne 

parametry zaoferowanych urządzeń równoważnych  np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, 

wymagane przepisami prawa certyfikaty.  Pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wyma-

gania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach. 

3. Przedmiotowe środki dowodowe tj.: 

a.  Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań 

 równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa 

certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń 
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równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych,  

aprobat i specyfikacji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elek-

tronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w Kosztorysie rozwiązań równoważnych,  

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez  

Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku 

zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań  

równoważnych podczas realizacji zamówienia. 

4. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO, stanowiące Załącznik nr 1a do SWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty. 

5. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu,  

w zakresie wskazanym w Części IX SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie  

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane  

podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Części X SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze  

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

6. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym  

w Części IX SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia  

z postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki  

dowodowe (jeżeli dotyczy). Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do SWZ. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 

mowa w pkt 5 i 6 powyżej, składa każdy z wykonawców.  

8. Upoważnienie  (pełnomocnictwo), lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.   

Powyższy  zapis  stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. Pełnomocnictwo (w oryginale), do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być 

powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 

 

II. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie: 
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, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 
1) Wykazu dostaw – załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,  

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane 

oraz: 

2) Załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym  

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,  na  

rzecz  którego  dostawy  zostały  wykonane,  a  jeżeli   Wykonawca  z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

UWAGA: 

− Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej w pkt 1), liczy się wstecz od dnia w którym upływa 

termin składania ofert w postępowaniu; 

− Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy, wykonywanych 
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wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy dostaw, w których  

wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

 
III. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1. 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. 

2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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, Wykonawca,  w  celu   

utrzymania  w  poufności  tych   informacji,  przekazuje  je   w  wydzielonym   i odpowiednio oznaczonym 

pliku. 

IV. Inne postanowienia formalne  

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

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

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

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

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

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

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. 

Część XI. Forma składanych oświadczeń i dokumentów 

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

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu 

potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz  

numer Pesel. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e-dowodzie, należy wyrazić na to zgodę 

podczas składania wniosku o nowy dokument.  

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

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

pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci  

elektronicznej, w formatach  danych  określonych w  przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane w postępowaniu,  

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  w przepisach wydanych na  
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podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  

zadania  publiczne  lub  jako  tekst  wpisany  bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu  

środków komunikacji elektronicznej. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,  

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub  

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej w niniejszym 

rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez  

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  

zamówienia, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny,  

przekazuje się ten dokument. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

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

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z  dokumentem w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 6 dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do  

reprezentowania – odpowiednio  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający się o udzielenie  

zamówienia  w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów  potwierdzających  

umocowanie  do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie  

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych  dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 6, może dokonać również notariusz. 

9. 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. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,  

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo  

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,   

podpisem  zaufanym  lub podpisem osobistym. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub  

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym  

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym  lub  podpisem   osobistym,  poświadczającym  zgodność  cyfrowego   

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt. 11, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie  zamówienia,  w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich  

dotyczą; 
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2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp –   

odpowiednio  Wykonawca  lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz. 

14. 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. 

15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania: 

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

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

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

na monitorze ekranowym; 

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

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

informacji. 

16. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów  

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

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi  

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

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

posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich  prawidłowość i aktualność. 

4) 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. 

 

Część XII – Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.  

 
Część XIII Sposób przygotowania oferty oraz zasady komunikacji  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej 

 „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty  

elektronicznej na adres mstraczek@mdk.bielsko.pl. 

2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Marta Strączek pod numerem tel. 33 829 

76 62 lub poprzez centrale 33 812 53 13.  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi  

posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia,  

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/
mailto:mstraczek@mdk.bielsko.pl
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wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków  

dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich  

użyciu zostały opisane na Platformie w zakładce „Wymagania techniczne” oraz poniżej tj.: 

1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy  

protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca 

posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności 

pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych  

obszarach. 

2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii  

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy: 

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 

− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, 

− Google Chrome 31, 

− Mozilla Firefox 26, 

− Opera 18. 

b) Pozostałe wymagania techniczne: 

− dostęp do sieci Internet 

− obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 

− włączona obsługa JavaScript 

− zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 

− zainstalowany Acrobat Reader 

− zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub 

nowszy 

c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: 

− dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 

− dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 

− dla Windows 8: Internet Explorer 11 

− dla Windows 10: Internet Explorer 11 

d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: 

− Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów War-

tościowych S.A. 

− Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

− Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Tech-

nologies SA.) 

− Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. 

3) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych opisano na Platformie, w zakładce „Wymagania techniczne”. 

4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM- DD 

HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu 

na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych  

środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów  

przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na  

Platformie. 

7. Zasady dotyczące składania ofert: 

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej  
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opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany  

jest  podać  adres  poczty  elektronicznej  używany do logowania w Platformie, za pomocą którego będzie 

prowadzona korespondencja z Wykonawcą. 

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych określonych w przepisach  

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

realizujących zadania publiczne. 

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,  

powinny zostać złożone w wydzielonym  i  odpowiednio  oznaczonym  pliku  wraz z jednoczesnym  

zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała 

część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. Zamawiający dopuszcza skompresowanie 

oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 

2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych  

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych  

wymagań dla systemów teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. 

W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenia za pomocą 

Platformy. 

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem  

Platformy. 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

8. 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, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się  

elektronicznie za pośrednictwem Platformy lub za pomocą poczty poczty elektronicznej, na adres email: 

mstraczek@mdk.bielsko.pl 

2) Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty  i załączników do 

oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1). Sposób  

sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31   

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 oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia  

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

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony  

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego oznaczona była nazwą oraz znakiem postępowania. 

11.  Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z Platformy dostępne są pod niniejszym adresem: 

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed  

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

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 
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14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13, przedłuża termin  

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 13, Zamawiający nie ma  

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 14, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

17. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

Część XIV. Opis  sposobu  obliczenia  ceny 

1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do  

zrealizowania zamówienia, podać cenę wykonania całego zamówienia objętego postępowaniem. 

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. koszty wszystkich 

czynności i prac określonych w materiałach przetargowych oraz tych, które nie zostały wskazane przez 

Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie kosztorysowe. 

4. Do oferty należy dołączyć Kosztorys, sporządzony w oparciu o SWZ i jej załączniki. Nieujęcie wszystkich 

pozycji z Formularza wyceny zamówienia – zał. nr 7 – skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy 

z postępowania, jako niezgodnej z treścią SWZ. Kosztorys stanowi obligatoryjny element oferty Wyko-

nawcy. 

5. W formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ należy wskazać cenę oferty brutto w złotych 

polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością  

pieniężną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, należy wpisać w odpowiednim miejscu na  

formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, określenie „zw” oraz podać  

podstawę prawną zwolnienia. 

7. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą i podwykonawcami będą prowadzone wyłącznie  

w walucie polskiej (PLN). 

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

u Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie  z ustawą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji 

Wykonawca ma obowiązek: 

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

obowiązku podatkowego; 

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

powstania obowiązku podatkowego; 

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

podatku; 

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

zastosowanie. 
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10. Podana w ofercie cena nie podlega negocjacjom. 

11. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, 

konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz  

uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia  

i odbiorem dostawy. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

w szczególności: 

a) Wartość przedmiotu zamówienia określoną w oparciu o SWZ i jej załączniki, 

b) Koszty wszystkich czynności i prac określonych w materiałach przetargowych oraz tych, które nie 

zostały wskazane przez Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu  

zamówienia, 

c) Wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu  

zamówienia, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych 

przepisów. Stawkę podatku VAT należy przyjąć odpowiednio do zapisów ustawy o podatku VAT. 

 

 

Część XV. Informacje o sposobie i terminie składania ofert oraz o terminie otwarcia ofert  

I. Sposób i termin składania ofert 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 

2. Ofertę należy złożyć na Platformie przetargowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

23 grudnia 2021 r. do godz. 08:00 

Pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym nazwą 

i znakiem sprawy niniejszego postępowania. UWAGA: Ofert nie należy przesyłać za pomocą zakładki 

korespondencja pod rygorem odrzucenia oferty. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej 

wprowadzania na Platformie. 

4. Oferta złożona po terminie wskazanym w Części XV pkt. 2 niniejszego SWZ zostanie odrzucona.   

 

II. Termin otwarcia ofert:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2021r. o godz. 08:30  

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach    

 
III. Wycofanie oferty: 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy, 

przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Szczegółowa instrukcja składania oferty, wycofania oferty znajduje się pod adresem Platformy w zakładce 

„Instrukcje”. 

 

IV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca  będzie  związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

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

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

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

dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Część XVI. Badanie ofert oraz kryteria oceny ofert  
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. 
2. Zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy Pzp, w trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  
3. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy Pzp.  
4. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 ustawy Pzp.  
5. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami, z uwzględnieniem 

odpowiednich współczynników wag (znaczenia wyrażonego w %) dla tych kryteriów oraz maksymalnej ilości 
punktów, jaką może otrzymać oferta za dane kryterium:  
 

 

Lp. Kryteria oceny: Waga (%) Liczba możliwych do uzyskania punktów 

1 Cena ( z VAT) oferty – 

Kryterium „C” 

60 do 60 punktów 

2   Okres gwarancji „G” 40 do 40 punktów 

6. Kryteria oceny oferty  

1) Cena oferty brutto (C) – I kryterium oceny oferty 

a) Zamawiający przyzna maksymalną liczbę 60 punktów ofercie Wykonawcy  z najniższą ceną 

brutto za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie z formularzem Oferta,  

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ; 

b) Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom Wykonawców zostanie obliczona zgodnie 

z następującym wzorem i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 

Kryterium „C” 

Punkty przyznane  

w kryterium:                          Najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert 

              C „Cena oferty ”=   _________________________________________________________ x 100 x 60% 

                                                                                 Cena brutto ofertowa badanej oferty 

 

2) Okres udzielonej gwarancji (G) – II kryterium oceny oferty 

a) Zamawiający może przyznać maksymalną liczbę 40 punktów ofercie Wykonawcy  w ramach 

kryterium „okres udzielonej gwarancji”; 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot dostawy  wykonany 

w ramach umowy, w  tym na  urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia i przyjęciu ich przez Zamawiającego bez uwag oraz na 

okres nie dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat) licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia  

i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanego; 

c) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy/5lat) okres udzielonej  

gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia i przyjęciu ich przez Zamawiają-

cego bez uwag, otrzyma 40 punktów w obrębie tego kryterium oceny oferty; 
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d) Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot 

zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. UWAGA: Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie 

dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmie długość okresu 

gwarancji = 60 m-cy (maksymalny okres gwarancji przyjęty do punktacji = 60 m-cy).  

e)  Wykonawca dokona deklarowanego wpisu dot. okresu gwarancji w formularzu Oferty – 

Załącznik nr 1  

f) Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji poniżej wymaganego minimalnego okresu 

gwarancji oferta nie będzie podlegała ocenie – zostanie odrzucona jako sprzeczna ze SWZ. 

g) Liczba punktów przyznana pozostałym ofertom Wykonawców, w zależności od zaoferowa-

nego okresu udzielonej gwarancji, zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem i za-

okrąglona do dwóch miejsc po przecinku: 

 

Kryterium „G” 

Punkty przyznane  

w kryterium:  Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach) 

G „Okres gwarancji” = ____________________________________________________ x 100 x 40% 

              Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert   

                 (w miesiącach max 60 m-cy) 

7. Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać Zamawiający ofercie Wykonawcy, wynosi 100 (sto)  

punktów; 

a) Ocena ofert (przyznawanie punktów)będzie dokonywana w następujący sposób w ramach 

określonych powyżej kryteriów – najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta oferta, która 

otrzyma największą ilość punktów wg poniższych zasad: 

b) Ocena całkowita punktowa (P) złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się  

z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 punktów; 

c) Ocena każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych 

kryteriów wg poniższego wzoru: 

P = C + G 

Suma punktów (P) stanowiąca sumę „ceny oferty” C  i „okres gwarancji ” G 

 

8. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która 

otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę  

w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

10. Zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli nie można dokonać wyboru  oferty w sposób  o  którym  mowa  

powyżej,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,   do złożenia ofert dodatkowych, 

zawierających nową cenę lub koszt. 

11. Zgodnie z art. 251 ustawy Pzp, Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub 

kosztów wyższych  niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
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Część XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.  

2. Wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy o treści określonej 

w Załączniku nr 4 w terminie wskazanym w zawiadomieniu (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 308 ust. 2 

ustawy Pzp). 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów rejestrowych.  

4. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród pozostałych w postepowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

5. W przypadku unieważnienia nin. Postepowania Zamawiający dokona czynności określonych w art. 260 

ustawy Pzp.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania umowy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji  

i rękojmi); 

Część XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Część XIX. Ogólne warunki umowy 

1. Do SWZ dołączone zostały ogólne warunki umowy stanowiące jej integralną część – Załącznik nr 4. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.  

3. W przypadku załączenia oświadczenia, iż Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, rezygnuje się z § 6 

ust. 10 projektowanych postanowień umowy i zastępuje się go treścią „Wykonawca oświadcza, że nie jest 

podatnikiem podatku VAT”. 

 

Część XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu  

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 




