Kielce, dnia 30.10.2020r.
POWIAT KIELECKI
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH
ul. WRZOSOWA 44, 25 – 211 KIELCE

Znak: SR-II.272.1.39.2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne udziela się w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy.
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Wartośd szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
214.000 euro
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,
NIP: 9591645790, REGON: 291009372
tel.: 41 200 12 00, faks: 41 200 12 10,
adres strony internetowej: bip.powiat.kielce.pl
adres e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
godziny urzędowania: od 07:15 do 15:15 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od
pracy).
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieo
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
z zastosowaniem procedury opisanej w art. 24aa Pzp (zwanej dalej „procedurą odwróconą”).
Wartośd szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Do czynności
podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
2020 r., poz. 1740), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych nie stanowią inaczej.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn.zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1282);
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówieo publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453);
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówieo
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeo Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450);
e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) - jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
materiałów biurowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i
Formularz Ofertowy.
4. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie prawo zmian ilościowych
poszczególnych materiałów biurowych w ramach całego wyspecyfikowanego asortymentu.
Planowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilości stanowią podstawę do ustalenia ceny
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5.

7.

8.
9.

oferty ogółem na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie
o dokonanie przez Zamawiającego zamówieo w ilości innej niż ustalona w ofercie jako
planowana.
Materiały biurowe dostarczane będą sukcesywnie partiami w miarę pojawiających się potrzeb
Zamawiającego w okresie 12 kolejnych miesięcy od dnia podpisania umowy lub do
wykorzystania kwoty oferty wybranego Wykonawcy, na podstawie zamówieo jednostkowych
do siedziby Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211
Kielce, pokój nr 1 poziom 0 lub pokój nr 051 poziom -1. Zapotrzebowania na poszczególne
dostawy będą składane za pomocą poczty elektronicznej lub wysyłane faksem.
6. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do skorzystania z prawa opcji na
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp maksymalnie do 20% wielkości przedmiotu zamówienia
określonej w SIWZ oraz załącznikach do niej w odniesieniu do każdej pozycji zawartej w
Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ:
1) W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający określił
przewidywaną wielkośd przedmiotu zamówienia, którą planuje zrealizowad w
ramach umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że maksymalny zakup
przedmiotu zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji wyniesie
dodatkowo 20% wielkości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i
załącznikach do SIWZ.
2) Zamawiający przewiduje możliwośd skorzystania z prawa opcji, w przypadku
zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem uruchomienia prawa
opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w
przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego
zakresie. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji
powoduje obowiązek świadczenia po stronie Wykonawcy, z którego Wykonawca
może się zwolnid wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Prawo
opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystad w
ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o realizację przedmiotu
zamówienia objętych zakresem prawa opcji.
3) W sytuacji, gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji, Wykonawca będzie świadczył
przedmiot zamówienia po cenach nie wyższych niż ceny jednostkowe wskazane
w Ofercie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie
nowy, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty. Materiały biurowe mają
byd opakowane oryginalnie w nienaruszonych opakowaniach i powinny posiadad znaki
identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta
materiału oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów
o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania). Zamawiający
wymaga podania w ofercie modelu/symbolu/nazwy oferowanego przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia parametrów poszczególnego asortymentu.
W okresie trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania przedmiotu
zamówienia wg modelu/symbolu/nazwy określonego w złożonej ofercie.
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
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 30192000-1 Wyroby biurowe.
 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe,
 22900000-9 Różne druki,
 30197644-2 Papier kserograficzny.
10. Zamawiający nie przewiduje zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
12. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub
do wykorzystania kwoty z oferty wybranego Wykonawcy z prawem opcji 20%, z zastrzeżeniem
że jeżeli kwota zostanie wykorzystania przed upływem 12 miesięcy umowa wygasa w dniu
ostatniej dostawy.
2. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy,
który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu:
a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
również Wykonawcę:
 stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326,
912 i 1655) lub którego upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
2. spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie.
3. Potencjał podmiotu trzeciego:
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a) Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu,
w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegad na zdolności technicznej lub
zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
c) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym
mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
f) Jeżeli zdolnośd techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, który udostępnia swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 2 powyżej.
VI. Wykaz oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego każdy Wykonawca musi dołączyd
aktualne na dzieo składania ofert:
a) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ,
Wymagana forma dokumentu - oryginał
b) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ
Wymagana forma dokumentu – oryginał
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Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowid wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
Zobowiązanie powinno określad w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje zamówienie, którego wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma dokumentu - oryginał.
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośd
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
2. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
SIWZ - Wymagana forma dokumentu - oryginał) oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyd wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa
każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – w/w oświadczenie wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca,
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którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie spełnia warunków udziału albo
podlega wykluczeniu, Zamawiający powtórzy każdorazowo czynnośd punktacji ofert spośród
pozostałych, a następnie dokona czynności badania, czy kolejny Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów (ceny i terminu realizacji
dostaw cząstkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzieo złożenia nw. oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub 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. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
(składa(ją) także podmiot(ty), na którego/ych zasoby powołują się w niniejszym
postępowaniu wykonawca).
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z
oryginałem”
b) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności - o treści Załącznika nr 5 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentu - oryginał.
c) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - o treści Załącznika nr 7 do
SIWZ.
Wymagana forma dokumentu - oryginał.
d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 4 lit. a) 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
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodnośd z
oryginałem”
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeo 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 uzyskad 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeo lub dokumentów,
o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ tj. składanych w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeo lub dokumentów, o których mowa
w rozdziale VI niniejszej SIWZ tj. składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca winien
wnioskowad, aby Zamawiający skorzystał z posiadanych oświadczeo lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeo, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnieo
dotyczących oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzid będą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócid się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
13. Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwad Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeo lub dokumentów (art. 26 ust. 2f).
14. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
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o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
15. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
18. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 lit a)
powyżej.
19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyd podwykonawcom i podanie przez Wykonawców firm podwykonawców
(w Formularzu ofertowym).
VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyd do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądad przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośd za wykonanie umowy.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeo i dokumentów
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywad się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), za pośrednictwem posłaoca lub poczty
elektronicznej. Natomiast oferta i dokumenty składane wraz z nią muszą byd przekazane w
formie pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
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r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344), każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd dotarła do
adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 w sprawie przedmiotu zamówienia – Renata Jakimiak e-mail: jakimiak.r@powiat.kielce.pl
 w sprawie procedury przetargowej – Małgorzata Skrzypczyk, e-mail:
zamowienia@powiat.kielce.pl .
X. Tryb udzielania wyjaśnieo w sprawach dotyczących SIWZ
1. Wykonawca może się zwracad do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytao również drogą elektroniczną w formie edytowalnej,
gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnieo.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid
wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 1.
4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na
stronie internetowej bip.powiat.kielce.pl .
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
6. Zamawiający może zwoład zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępni na stronie internetowej.
Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszenie na zebraniu zapytania o wyjaśnienie
treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytao. Informacje
z zebrania udostępnia na stronie internetowej.
XI. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian SIWZ
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikowad treśd dokumentów składających się na SIWZ.
2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej bip.powiat.kielce.pl .
3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP oraz przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
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4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej bip.powiat.kielce.pl .
XII.

Warunki wpłaty i zwrotu wadium

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 2 powyżej, skutkuje
odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia prze Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp).
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyd w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
b) Do oferty winny byd dołączone wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej SIWZ.
c) Oferta winna zostad sporządzona na Formularzu ofertowym – wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
d) Ofertę należy złożyd pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim,
pismem czytelnym na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawiania śladu.
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.
f) Oferta wraz z załącznikami musi byd podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą byd podpisane przez wszystkie te osoby.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na
Formularzu ofertowym, jak również na innych dokumentach powołujących się na
Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisad dane dotyczące
konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
h) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego
rejestru), to do oferty należy dołączyd stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej „za zgodnośd z oryginałem” kopii. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
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14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192) dopuszcza się złożenie
odpisu powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.
i) Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów winny byd poświadczone „za
zgodnośd z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, podpisującego ofertę w następujący sposób: podpis czytelny
lub pieczęd imienna i parafka.
j) Wszystkie strony w ofercie powinny byd spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każdą stronę oferty należy ponumerowad.
k) Poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę. Poprawki muszą byd dokonane poprzez skreślenie i nadpisanie
prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.
l) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byd złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
m) Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010
z późn. zm.), nie mogą byd udostępnione, częśd oferty, która zawiera te informacje należy
umieścid w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyd do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej
informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych
w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:
 ma charakter techniczny, technologiczny organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartośd gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej lub nie są łatwo dostępne,
 podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
n) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Opakowanie oferty.
a) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi byd umieszczona w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:
- nazwą i adresem
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe
Zamawiającego:
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce
-

napisem:

Oferta na Dostawę materiałów biurowych na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach
Nie otwierad przed dniem 9.11.2020 r.
do godz. 10:30.
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-

nazwą i adresem
Wykonawcy:
(dopuszcza się
odcisk stempla)

imię i nazwisko (firma wraz z siedzibą),
dokładny adres, numer telefonu, numer faksu,
e-mail.

b) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób, a także
niezłożone w miejscu, o którym mowa w rozdz. XV ust. 1 mogą nie byd brane pod uwagę
podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może byd
przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
3. Zmiana i wycofanie oferty.
a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp, Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert,
zmienid lub wycofad złożoną ofertę.
b) Zmiana złożonej oferty musi byd złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisana koperta zawierająca zmiany musi zostad opatrzona
dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej zmiany należy
dodatkowo opatrzyd napisem ZMIANA NR…
c) Wycofania złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia
oświadczenia
o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy dołączyd odpowiednie dokumenty (np. aktualny
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne –
pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyd w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyd dopiskiem WYCOFANE.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV ust. 2 pkt a)
niniejszej SIWZ należy złożyd w siedzibie Zamawiającego:
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
poziom 0, Biuro Obsługi Klienta
2. Termin składania ofert upływa w dniu 9.11.2020 r. o godz. 10:00.
Dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.
Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
winien we własnym interesie w taki sposób przygotowad przesyłkę aby w stopniu
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.
3. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona oferentowi bez otwierania.
XVI. Miejsce i tryb otwarcia ofert
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
III-cie piętro, pokój 229 – sala konferencyjna
w dniu 9.11.10.2020 r. o godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
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2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu dostaw cząstkowych, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Uwaga!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, Zamawiający
informuje, że Wykonawcy, którzy zamierzają uczestniczyd osobiście w otwarciu ofert są
zobowiązani zgłosid ten fakt za pomocą poczty elektronicznej do jednej z osób
wymienionych w rozdz. IX ust. 5 SIWZ. Zgłoszenie, dotyczące umawiania wizyt
Wykonawców lub kurierów musi nastąpid najpóźniej do godziny 13.00 dnia
poprzedzającego wizytę.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert
1. Cena oferty ma byd wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu umowy i wyczerpująca wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z
tytułu realizacji umowy.
3. Wyliczoną cenę oferty brutto tj. łącznie z podatkiem VAT, Wykonawca podaje liczbowo
i słownie w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Cena oferty jest stała i nie ulega zmianie przez czas trwania umowy.
5. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mied wpływ na wycenę zamówienia.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest poinformowad
Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzid do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (w treści Formularza ofertowego), wskazując nazwę (rodzaj) towaru
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lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz
wskazując ich wartośd bez kwoty podatku.
8. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek przez Zamawiającego na poczet wykonania zamówienia.
9. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierowad się przy wyborze oferty są:
1) cena brutto – 60%,
2) termin realizacji dostaw cząstkowych – 40 %.
Ocena oferty obejmowad będzie łączną liczbę punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach.
10. Sposób oceny ofert.
a) ilośd punktów dla kryterium ceny zostanie ustalona wg poniższego wzoru:
C min.
C = -------------------- x 60 pkt
C bad.

gdzie 1 punkt = 1%

C – ilośd punktów badanej oferty w kryterium cena brutto,
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert,
C bad. – cena oferty badanej;
b) ilośd punktów dla kryterium termin realizacji dostaw cząstkowych przyznana zostanie
w następujący sposób:
Termin realizacji dostaw
cząstkowych
5 dni roboczych
4 dni robocze
3 dni robocze
2 dni robocze
1 dzieo roboczy

Liczba punktów
0 pkt
10 pkt
20 pkt
30 pkt
40 pkt

gdzie 1 punkt = 1%
Jeżeli Wykonawca zaoferuje więcej niż 5 dni roboczych jego oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2). W przypadku niepodania przez Wykonawcę
w ofercie terminu dostaw cząstkowych Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyjmie, że
Wykonawca zaoferował maksymalny termin 5 dni roboczych i przyzna Wykonawcy w tym
kryterium 0 pkt.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą) ofertę ocenioną zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ust. 9
powyżej jako najkorzystniejszą spośród ważnych ofert. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą
tę ofertę, która uzyska największą ilośd punktów obliczoną na podstawie wzoru:
liczba punktów = C + T
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gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena brutto,
T – liczba punktów za kryterium termin realizacji dostaw cząstkowych.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązao technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartośd przyjęta do ustalenia
ceny nie może byd niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnieo, o których
mowa w ust. 13, chyba że rozbieżnośd wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócid się o udzielenie
wyjaśnieo,
o których mowa powyżej.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający poprawi w tekście oferty następujące omyłki:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
16. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
17. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonad wyboru 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 z niższą ceną.
XVIII. Informacje i formalności, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do
podpisania umowy wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 4 SIWZ.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik (poświadczone notarialnie),
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia (poświadczona „za
zgodnośd z oryginałem”). Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikad:
zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców
w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowią inaczej,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
e) umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.
140 ust. 3 i 146 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośd za wykonanie umowy.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, 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.
6. Zamawiający może zawrzed umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 5 powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złożona tylko jedna oferta lub w przypadku gdy upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kooczące postępowanie
odwoławcze.
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7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Przesłanki wniesienia odwołania:
a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 określenia warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego,
 opisu przedmiotu zamówienia,
 wyboru najkorzystniejszej oferty.
c) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu, a kopię odwołania odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznad się z treścią przed
upływem tego terminu.
3. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynnośd albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowieo SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b) powyżej wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
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można było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówieo Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzieo ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
5. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp
„ Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g.
XXI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego:
Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
XXII. Podwykonawstwo (art. 36b)
1. Zamawiający nie zastrzega wykonanie przedmiotu zamówienia do osobistego wykonania przez
Wykonawcę. Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazad
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpid tego podwykonawcę lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
Zakazuje się zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w trakcie realizacji zamówienia możliwośd
wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowieo umowy tj. spowodowanych:
1. Zmianą wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych
w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, tj. zmiany:
a) obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowad zwiększenie
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2.

3.

4.

5.

wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwośd zwiększenia wynagrodzenia o kwotę
równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu
niezmienionej ceny netto.
b) obowiązującej stawki VAT jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodowad zmniejszenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwośd
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto.
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Strony na zasadach i w sposób określony poniżej, wprowadzą odpowiednie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.1
lit. c) lub d) powyżej, będzie obejmowad wyłącznie częśd wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokośd minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeo pracowników realizujących niniejsze zamówienie do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeo publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosid się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników realizujących niniejsze zamówienie, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy. Zapisy te stosuje się odpowiednio w przypadku
wzrostu minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym niniejsze zamówienie. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosid się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników realizujących niniejsze zamówienie, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy.
W celu dokonania zmiany umowy i zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpid do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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6. W przypadku zmian, o których mowa w ust.1 lit. c) lub lit. d), jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyd do wniosku dokumenty, z których będzie wynikad,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeo (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących niniejsze zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa
w ust.1 lit. c), lub
b) pisemne zestawienie wynagrodzeo (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących niniejsze zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeo Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w
ust.1 lit. d)
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 lit. c), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikad, w jakim
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzeo, o którym mowa powyżej w ust. 6 lit. b).
8. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych
planach kapitałowych, zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę
wartośd wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez
Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”).
9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 8 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy
poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą
z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże,
iż zmiana, o której mowa w ust. 8 ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w
szczególności wykaże wartośd wzrostu kosztu, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i
realizujących zamówienie.
10. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej w pkt 5
i 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno
ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpid z wnioskiem, o którym mowa
powyżej w pkt 5 i 9. W takim przypadku przepisy ust. 6 - 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych
planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215), zmianie może ulec Wynagrodzenie o
wykazaną przez Wykonawcę wartośd wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą
z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako
„PPK”). Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie ustalona na
wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia
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wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Wykonawca w pisemnym
wniosku wykaże, iż zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności
wykaże wartośd wzrostu tego kosztu, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o
liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie.
14. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy w okresie
12 miesięcy trwania umowy nie zostanie wykorzystana wartośd wybranej oferty.
15. Zamawiający przewiduje prawo opcji tj. zwiększenie do 20 % wartości wybranej oferty.
16. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 4. Wzór
umowy stanowi wzór w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
XXIV. Postanowienia koocowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówieo publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
XXV. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), dalej
zwany „RODO”, informuję że:
1. Administratorem Paostwa danych osobowych będzie Powiat Kielecki – Starostwo
Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ulicy
Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktowad się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl
3. Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
4. Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania
spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby
lub podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Paostwa dane będą publikowane na
stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym
podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy
z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami
prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych
może zostad przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez klienta będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed roszczeniami.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą
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wyniku rozeznania ani zmianą postanowieo umowy oraz postanowieo rozeznania wraz
z Załącznikami,
 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 z zastrzeżeniem,

iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom
międzynarodowym.
10. Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.:
 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane Operator bezpośrednio pozyskał
(chyba, że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
 obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych)
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeo o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 w celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do
SIWZ, składa stosowne oświadczenie.
XXVI. Załączniki do specyfikacji
1.
2.
3.
4.
5.

OPZ i Formularz ofertowy
– Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
– Załącznik Nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
– Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
– Załącznik Nr 5 do SIWZ
6. Zobowiązanie
– Załącznik Nr 6 do SIWZ
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
– Załącznik Nr 7 do SIWZ
8. Oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej
– Załącznik Nr 8 do SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządziła komisja przetargowa
w następującym składzie:
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1) Przewodniczący:
2) Sekretarz:
3) Członek:
4) Członek:
5) Członek:

……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

Starosta
Mirosław Gębski

24

