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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) – zwanej dalej ustawą Ustawy Pzp,
na zadanie pn.:

Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy
cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji
przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”
ZATWIERDZAM
Elektronicznie podpisany
Jerzy
przez Jerzy ADAMOWICZ;
ADAMOWICZ; URZĄD GMINY
Data: 2022.06.24 15:02:41
URZĄD GMINY +02'00'

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24
czerwca 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00223880/01 oraz zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Brzeźnica
http://www.bip.brzeznica.com.pl w dniu 24 czerwca 2022 r.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki
dowodowe, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym i podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą systemu
miniPortalu oraz platformy ePUAP.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach
jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których
lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

Brzeźnica, dnia 24 czerwca 2022 r.
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1. Dane teleadresowe Zamawiającego
Gmina Brzeźnica
ul. Zielonogórska 30
68- 113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
www: www.brzeznica.com.pl
mail: ugbrzeznica@brzeznica.com.pl
Adres skrytki na platformie e-PUAP: /4ub21nby5b/skrytka
NIP: 924 18 68 555
REGON: 000534003
Godziny urzędowania: pon.- pt. od 7:00 do 15:00
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia
1) zamówienie realizowane będzie przy udziale: miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/;
2) szczegóły związane z komunikacją zostały opisane w ust. 11 SWZ.
3. Tryb udzielenia zamówienia
1) postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu podstawowego możliwością prowadzenia
negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane na stronie
internetowej zamawiającego;
2) dokumenty zamówienia publikowane są na stronach miniPortalu: https://miniportal i w BIP-e
zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica/.
4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji
1) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert wskazanym
w ust. 20 SWZ;
2) Zamawiający nie będzie ograniczał liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji;
3) zgodnie z art. 289 ust. 5 ustawy Pzp, w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje
miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których
będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert;
4) prowadzone negocjacje mają charakter poufny;
5) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi
na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich
do składania ofert dodatkowych;
6) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści
oferty podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert wskazanego przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w ramach kryterium
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oceny ofert wskazanym w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu;
7) oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach kryterium oceny ofert wskazanym w zaproszeniu do negocjacji;
8) oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w ramach kryterium oceny ofert wskazanym
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu,
podlega odrzuceniu;
9) jeżeli Zamawiający nie przeprowadzi negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
10) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom,
b) których oferty zostały odrzucone,
c) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom,
w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
11) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji
oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych (jeśli będzie prowadził negocjacje).
5. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są dostawy infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie
diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń dla Gminy Brzeźnica
w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”. Przedmiot zamówienia
szczegółowo określa załącznik Nr 4 do SWZ;
2) Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dla Gminy Brzeźnica o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00;
3) Wspólny Słownik Zamówień:
a) 48822000-6 serwery komputerowe,
b) 31682530-4 awaryjne urządzenia energetyczne,
c) 72810000-1 usługi audytu komputerowego,
d) 32420000-3 urządzenia sieciowe,
e) 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
6. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamówienie nie jest podzielone na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp należy podkreślić,
iż podzielenie zamówienia na części (np. realizacja różnych elementów instalacji) mogłoby
poważnie zagrozić właściwej realizacji zamówienia, gdyż wymagałoby skoordynowania działań
różnych wykonawców realizujących poszczególne części. Jednocześnie dostawa poszczególnych
elementów i ich montaż powinien być wykonywany przez jednego z wykonawców, aby utrzymać
gwarancję i dokonać prawidłowego rozruchu instalacji. Należy zauważyć, iż podział zamówienia
na części powinien odbywać się przy zachowaniu swobody autonomicznego podejmowania
decyzji, na każdej podstawie jaką Zamawiający uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi
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administracyjnemu ani sądowemu. Brak możliwości zaskarżenia niedokonania podziału
zamówienia na części wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (zob. np. sprawa
C-440/13), gdyż przedmiotem zaskarżenia byłoby kwestionowanie celowości zaniechania podziału,
ponieważ nie sposób sformułować zarzutu niezgodności z prawem takiego działania z uwagi
na brak normy nakładającej obowiązek dzielenia. Brak norm prawnych obligujących do dzielenia
zamówień uniemożliwia stawianie zarzutów w efekcie kontroli. Nie można zatem naruszyć
przepisów, których brak.
7. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy
oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części
Zamówienie nie jest podzielone na części.
8. Wymagania w zakresie zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę oraz zastrzeżeniu możliwości
ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa
w art. 94 ustawy Pzp
Przedmiotem zamówienia są dostawy.
9. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 3 miesięcy.
10. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
z uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji;
2) o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem;
3) umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie;
4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
oraz informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
I. 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;
2) 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”;
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3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;
5) 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;
6) dane postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), 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). Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
ugbrzeznica@brzeznica.com.pl. 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 1 adres email;
2) 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 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym – Adrian Dwojak – tel. 507 371 825;
2) w zakresie formalnym – Roman Poniedziałek – tel. 68 368 16 19.
13. Termin związania ofertą
Wykonawca zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 10 sierpnia
2022 r.
14. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu może złożyć jedną ofertę;
2) ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3) oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
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b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na platformie ePUAP,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;
4) zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp;
5) informacje, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać zawarte w odrębnym katalogu załączonym do oferty nazwanym „tajemnica przedsiębiorstwa”;
6) w stosunku do zastrzeżonych informacji Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone
informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). Jeśli
Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy Pzp, Zamawiający będzie
uprawniony do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne
i w związku z tym może potraktować daną informacje jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) z uwagi na funkcjonalności Platformy, maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 100 MB. Zamawiający
informuje, że próba przesłania przez Wykonawcę pliku o rozmiarze większym niż 100 MB,
nie doprowadzi do skutecznego złożenia oferty przez Wykonawcę;
8) oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, w języku
polskim, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346) tj., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach .pdf,
.doc, .docx, .rtf, lub .odt i opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym;
9) zaleca się sporządzenie oferty oraz pozostałych składających się na nią dokumentów
i oświadczeń w formacie .pdf, a także stosowanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego
podpisu w formacie PAdES. Dla dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie
innym niż .pdf zaleca się zastosowaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego w formacie
XAdES w wariancie wewnętrznym;
10) Wykonawca składający ofertę jest obowiązany prawidłowo podpisać ofertę za pomocą
oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Opatrzenie oferty
podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez
wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji);
11) wszelkie konsekwencje złożenia, podpisania oraz zaszyfrowania oferty niezgodnie z ww.
opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
złożenie, podpisanie lub zaszyfrowanie oferty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo
złożonej lub nieprawidłowo zaszyfrowanej oferty, to taka oferta będzie odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
12) zgodnie z przepisami art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności
prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 63 ust. 1 ustawy Pzp musi być
sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku
pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego;
13) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie,
z którego wynika, usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (jeśli
uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) – (jeżeli
dotyczy) – odpisane podpisem kwalifikowanym,
d) oryginał zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – podpisany podpisem
kwalifikowanym,
e) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu
wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
i nie podlega wykluczeniu;
14) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z zasadami określonymi ust. 19 SWZ;
15) w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
16) 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,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
17) po zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w pkt. 16, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,
c) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotycz;
18) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt. 16, może dokonać również notariusz;
19) przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 16-18, 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;
20) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
21) w przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
Str. 8 z 19

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,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
22) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt. 21, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
c) pełnomocnictwa – mocodawca;
23) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w pkt. 22, może dokonać również notariusz.
15. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
1) 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;
2) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
4) oferty należy złożyć do 11 lipca 2022 r. do godziny 12:00;
5) otwarcie ofert nastąpi w dniu do 11 lipca 2022 r. do godziny 12:10;
6) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania;
7) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
b) cenach;
8) w przypadku awarii miniPortalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii;
9) Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
16. Podstawy wykluczenia
1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie
przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy
Pzp Wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
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3)

4)
5)
6)

7)

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
b) 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 wpływ 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,
c) 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;
Wykonawca podlega również wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) zwanej
dalej ustawie o przeciwdziałania agresji na Ukrainie, gdy:
a) Wykonawca został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20 maja
2006 r., str. 1) rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 7 marca 2014 r.,
str. 6) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawie o przeciwdziałania agresji
na Ukrainie; Lista dostępna jest pod linkiem https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow
-objetych-sankcjami,
b) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r.
poz. 593, ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę (https://www.gov.pl/web/mswia/listaosob-i-podmiotow-objetych-sankcjami) na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawie o przeciwdziałania
agresji na Ukrainie,
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami)
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałania agresji na Ukrainie;
w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit b, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalny;
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia;
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił
łącznie przesłanki zawarte w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
Wykluczenie Wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5
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lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
b) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1
pkt 1 lit. h,
– na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia,
c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – na okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp –
na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
e) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – na okres 2 lat od zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
f) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp – na okres roku od zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
g) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia;
8) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy Pzp.
17. Informację o warunkach udziału w postępowaniu.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu
do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
6) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 7, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
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b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą;
9) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 17, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
10) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
18. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał
ich złożenia
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku przesłanek do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ). Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 346);
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców (art. 125 ust. 4
ustawy Pzp);
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
– warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt. 1;
6) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia dokumentu o którym mowa w ust. 18 SWZ,
jeżeli będą one dostępne 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 346);
8) Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których
mowa w pkt. 2 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
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zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
19. Sposób obliczenia ceny
1) cena powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu
zamówienia oraz zawierać podatek VAT;
2) cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch
miejsc po przecinku;
3) cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i niezmienną
do zakończenia świadczenia usług) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
4) cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza;
5) będą to m.in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty:
a) koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
b) koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w trakcie transportu do Zmawiającego,
c) koszty instalacji oprogramowania wymaganego przez Zamawiającego,
d) koszty utylizacji opakowania zbiorczego dostarczonego przedmiotu zamówienia,
e) koszty weryfikacji, sprawdzenia, w siedzibie Zamawiającego w obecności wyznaczonego
pracownika, poprawności działania sprzętu, zainstalowanego oprogramowania oraz zgodności
z opisem przedmiotu zamówienia zainstalowanego oprogramowania wraz z kluczem licencyjnym
oraz numerów seryjnych dostarczonych komputerów przenośnych wraz ze sporządzeniem
stosownych wykazów wraz z zestawem kluczy licencyjnych, numerów seryjnych dostarczonego
przedmiotu zamówienia.
20. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1) Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
a) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 55 pkt.
− ocena nastąpi w skali od 0 do 55 pkt.
− ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana
będzie według wzoru:
X / Y × 55 pkt
gdzie: X – cena oferty z najniższą ceną, Y – cena oferty ocenianej.
b) termin realizacji – 30 pkt.
− kryterium „termin realizacji” rozpatrywane będzie w oparciu o informacje zawarte w ofercie
− punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Termin realizacji

Ilość
punktów

do 1 miesiąca włącznie

30

do 2 miesięcy włącznie

15

do 3 miesięcy włącznie

0

− w przypadku nie wskazania w ofercie terminu realizacji wówczas zamawiający do oceny
oferty przyjmie termin 3 miesiące i przyzna 0 pkt.
c) okres gwarancji – 15 pkt.
– kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
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Okres gwarancji

Ilość
punktów

24 miesiące (minimalny, wymagany okres gwarancji)

0

36 miesięcy

5

48 miesięcy

10

60 miesięcy

15

− w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji
(ale nie krótszy niż 24 miesięcy), wówczas w celu przyznania punktacji w ramach kryterium
„okres gwarancji”, okres gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do jednego z okresów
najbliższemu zadeklarowanemu przez Wykonawcę, natomiast zadeklarowany przez
Wykonawcę okres gwarancji zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia
publicznego jako oobwiązujący,
− w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący
zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 24 miesiące, licząc
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w SWZ,
− jeżeli Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji krótszy niż 24 miesięcy, wówczas oferta
może zostać odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako nie
odpowiadająca treści SWZ,
− wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
2) Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
3) po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie punktów przyznanych w ramach każdego
z kryteriów oceny ofert, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów, zostanie najwyżej oceniona;
4) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, niepodlegających
odrzuceniu, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień;
5) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy;
6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie
lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny;
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona, zostanie niezwłocznie o tym
fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego;
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji;
9) Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów;
10) po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie punktów przyznanych w ramach każdego
z kryteriów oceny ofert, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów, zostanie najwyżej oceniona;
11) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
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Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności
gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień;
12) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy;
13) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie
lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny;
14) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona, zostanie niezwłocznie o tym fakcie
zawiadomiony przez Zamawiającego;
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji;
16) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert,
b) została złożona przez Wykonawcę:
− podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
− niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
− który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub
innych dokumentów lub oświadczeń,
c) jest niezgodna z przepisami ustawy,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówieni,
f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego,
g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
h) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
i) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
j) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
k) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
l) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;
m) 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;
n) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
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zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
− Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
17) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację, o której
mowa w lit. n, na stronie internetowej.
21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 20 pkt 1 SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę;
3) przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców (umowę konsorcjum).
22. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. Pozostałe warunki zamówienia oraz informacje związane z procedurą
1) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych;
2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
3) Zamawiający przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
do wielkości 50 % zamówienia podstawowego;
4) Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej;
5) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN);
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
8) Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek;
9) Zamawiający nie określa zakresu osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
10) W zakresie nie uregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze wydane do niej oraz KC.
25. Ustrukturyzowane fakturowanie
Wykonawca ma możliwość wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, którą zamawiający
zobowiązany jest odebrać za pośrednictwem Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur określa ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
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usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666),
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1) środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy;
2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3) środki ochrony prawnej określone zostały w art. 513-590 ustawy Pzp;
4) odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
5) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje
Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu;
6) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej;
7) odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
8) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
27. Informacja z art. 13 RODO
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 4 maja 2016 r. str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Brzeźnica, reprezentowana przez Wójta Gminy
Brzeźnica, z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 30, 68-113 Brzeźnica;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Pan Marek Biedak,
tel. 534499007, e-mail: inspoektor@cbi24.pl;
3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w oparciu o art. 6 lit. c, oraz art. 9
lit. b RODO, oraz przepisów szczególnych, w celu realizacji działalności administracyjnej,
a w szczególności:
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4)
5)

6)

7)
8)

c)

9)

a) realizacji umów cywilnoprawnych,
b) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
c) prowadzenia sprawozdawczości,
d) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
e) udostępniania informacji publicznej,
f) udzielania informacji uprawnionym podmiotom,
g) rozpatrywania skarg i wniosków;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; czas ten ulegnie
przedłużeniu o okres niezbędny dla ochrony uzasadnionych praw Administratora (np. okres
przedawnienia roszczeń, okres roszczeń gwarancyjnych) i w przypadku gdy konieczność
przechowywania danych przez dłuższy okres czasu wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawa w tym dotyczących tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania
dokumentów, a także ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcę
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;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,
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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

28. Zmiana umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,
strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw;
2) sprostowania omyłek pisarskich w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści umowy;
3) wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, jedynie o wzrost
wartości VAT;
4) zmiany zapisów umowy w części dotyczącej oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
5) sposobu dostawy, w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej
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bezpośredni wpływ na realizację zamówienia;
6) zmiany zapisów umowy w części dotyczącej zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów
kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
7) parametrów urządzeń w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie
uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia urządzeń albo
jego wyposażenia w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie, jednak o parametrach
wyższych lub równoważnych;
8) terminu oraz przedmiotu umowy w przypadku zmiany przepisów prawa – powodujące
dostosowanie umowy do nowych oraz przedmiotu zamówienia do nowych przepisów;
9) zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu
podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna
wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków;
W zakresie terminu oraz przedmiotu umowy w przypadku zmiany przepisów prawa – powodujące
dostosowanie umowy do nowych oraz przedmiotu zamówienia do nowych przepisów. Wniosek
o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub
postanowień umowy;
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany umowy.
Nie stanowią zmiany wymagającej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych związanych
z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności: numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych, danych rejestrowych.
29. Załączniki
1) Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu –
załącznik Nr 1;
2) wzór oferty – załącznik Nr 2;
3) wzór umowy – załącznik Nr 3;
4) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 4.
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