
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00457070/01 z dnia 2022-11-24 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy 

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych 

NAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI 

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372 

1.5) Adres zamawiającego 

1.5.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44 

1.5.2.) Miejscowość: Kielce 

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-211 

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie 

1.5.5.) Kraj: Polska 

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl 

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/ 

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu 
terytorialnego 

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE " 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego 

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b579cb-6be0-11ed-abdb-a69c1593877c 

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457070/01 

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24 13:12 

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039207/09/P 

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 

1.2.3 Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, części komputerowe, serwer, system kontroli dostępu, CCTV 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Nie 

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 
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SEKCJA III 

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

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń 
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl; https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 
- miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl, 
- ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal, 
- adres skrzynki ePUAP: /9692uwmtmt/skrytka 
- e-mail do korespondencji: zamowienia@powiat.kielce.pl 

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych 
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: 

polski 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z rozdz. XXV SWZ. 

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 

4.1.2.) Numer referencyjny: SR-II.272.1.24.2022 

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak 

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych, obejmujący: 
1) zestaw komputerowy z dwoma monitorami I - 8 kpi., 
2) zestaw komputerowy z jednym monitorem II -1 kpi. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia -
specyfikacja techniczna (OPZ). 

4.2.6.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze 

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 

30231300-0 - Monitory ekranowe 

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC) 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 dni 

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty 
budowlane: Nie 

4.3.) Kryteria oceny ofert 

2022-11 -24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy 

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00457070/01 z dnia 2022-11-24 

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena brutto 60% = 60 pkt; 
2) Termin realizacji zamówienia 40% = 40 pkt. 

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe 

Kryterium 1 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 

4.3.6.) Waga: 60 

Kryterium 2 

4.3.4.) Rodzaj kryterium: 
inne. 

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia 

4.3.6.) Waga: 40 

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek 
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW ~~~~~~ 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Art. 109 ust. 1 pkt 4 

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na podstawie 
art. 274 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych: 
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ; 
2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji; 
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w 
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; 
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o 
którym mowa w pkt 2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4) 
powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 
przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia - wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z Opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy 
Pzp: 
1) dla stacji roboczej dla zestawu komputerowego z dwoma monitorami I: 
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a) certyfikat Energy Star, 
b) deklaracja zgodności CE, 
c) deklaracja producenta (poparta kartą katalogową), potwierdzająca zgodność oferowanego sprzętu z dyrektywą RoHS (w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym); 
2) dla monitora LCD 24" dla zestawu komputerowego z dwoma monitorami I: 
a) aktualny Certyfikat CE dla producenta monitora lub równoważny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony 
do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony monitor odpowiada wskazanym normom. 
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 oraz 11; 
3) dla stacji roboczej dla zestawu komputerowego z jednym monitorem II: 
a) certyfikat Energy Star, 
b) deklaracja zgodności CE, 
c) deklaracja producenta (poparta kartą katalogową), potwierdzająca zgodność oferowanego sprzętu z dyrektywą RoHS (w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym); 
4) dla monitora LCD 24" dla zestawu komputerowego z jednym monitorem II: 
a) certyfikaty: CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics. 
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 oraz 11. 
Zamawiający dopuszcza złożenie kopii certyfikatów w językach: polski lub angielski, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp. 
Zamawiający wymaga wskazania, odpowiednio w osobnym Załączniku do Formularza ofertowego stworzonym przez 
Wykonawcę, miejsca w dokumentacji, dotyczącej danego urządzenia/oprogramowania, w którym znajduje się potwierdzenie 
spełnienia danego wymagania (nazwa dokumentu, numer strony dokumentu, pkt, etc. oraz adres strony WWW, pod którym 
dokument jest opublikowany - publicznie i powszechnie dostępny bez konieczności logowania). W przypadku, jeśli 
wskazanie opisanego wyżej miejsca nie jest możliwe lub nie jest wystarczające, Wykonawca powinien opisać sposób 
spełnienia danego wymagania, dołączając inne przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia danego 
wymagania (np. zrzut konfiguracji, karta katalogowa, specyfikacja techniczna, dokumentacja licencyjna, dokumentacja 
oprogramowania) lub przedstawić oświadczenie producenta urządzenia/oprogramowania, z którego wynika sposób 
spełnienia danego wymagania. 

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 
1) dla stacji roboczej dla zestawu komputerowego z dwoma monitorami I: 
a) certyfikat Energy Star, 
b) deklaracja zgodności CE, 
c) deklaracja producenta (poparta kartą katalogową), potwierdzająca zgodność oferowanego sprzętu z dyrektywą RoHS (w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym); 
2) dla monitora LCD 24" dla zestawu komputerowego z dwoma monitorami I: 
a) aktualny Certyfikat CE dla producenta monitora lub równoważny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony 
do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczony monitor odpowiada wskazanym normom. 
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 oraz 11; 
3) dla stacji roboczej dla zestawu komputerowego z jednym monitorem II: 
a) certyfikat Energy Star, 
b) deklaracja zgodności CE, 
c) deklaracja producenta (poparta kartą katalogową), potwierdzająca zgodność oferowanego sprzętu z dyrektywą RoHS (w 
sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym); 
4) dla monitora LCD 24" dla zestawu komputerowego z jednym monitorem II: 
a) certyfikaty: CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics. 
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 oraz 11. 
Zamawiający dopuszcza złożenie kopii certyfikatów w językach: polski lub angielski, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp. 
Zamawiający wymaga wskazania, odpowiednio w osobnym Załączniku do Formularza ofertowego stworzonym przez 
Wykonawcę, miejsca w dokumentacji, dotyczącej danego urządzenia/oprogramowania, w którym znajduje się potwierdzenie 
spełnienia danego wymagania (nazwa dokumentu, numer strony dokumentu, pkt, etc. oraz adres strony WWW, pod którym 
dokument jest opublikowany - publicznie i powszechnie dostępny bez konieczności logowania). W przypadku, jeśli 
wskazanie opisanego wyżej miejsca nie jest możliwe lub nie jest wystarczające, Wykonawca powinien opisać sposób 
spełnienia danego wymagania, dołączając inne przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia danego 
wymagania (np. zrzut konfiguracji, karta katalogowa, specyfikacja techniczna, dokumentacja licencyjna, dokumentacja 
oprogramowania) lub przedstawić oświadczenie producenta urządzenia/oprogramowania, z którego wynika sposób 
spełnienia danego wymagania. 

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 
1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz 
z oświadczeniami, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu -
Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3a i 4a do SWZ w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
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zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale VII SWZ; 
2) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, podpisane przez podmiot 
udostępniający zasoby - Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SWZ; 
3) Pełnomocnictwo, złożone w formie, o której mowa w rozdz. XVI ust. 12 SWZ, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami jest 
składana przez pełnomocnika. 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 

6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1.800,00 zł. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania 
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015 w Getin Noble 
Bank S. A. z dopiskiem: Wadium - SR-II.272.1.24.2022. 
UWAGA: 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w 
ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż 
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 -
211 Kielce; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający 
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 
poręczenia lub gwarancji. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie 
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp zostanie odrzucona. 
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi 
spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest 
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację; 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki 
zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy; 
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 
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sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY ~~~~ 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 
Projektowane postanowienia umowy oraz rodzaj i zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego są zawarte w 
Załączniku nr 5 do SWZ. 

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją 
zamówienia: Nie 

SEKCJA VIII - PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00 

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal - https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki 
ePUAP: /9692uwmtmt/skrytka 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00 

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni 

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE " " H 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp 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 Pzp. 
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 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w 
art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej sądem zamówień 
publicznych. 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa wart. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 
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