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Zamawiający: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Spe cvfika cia W a r unków Zamówienia
(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i części komputerowych
Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: dostawa

Kielce, dnia 24.11.2022 r.
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1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce,
tel.: 41 200 12 00,
adres strony internetowej:
http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html
adres e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
godziny urzędowania: od 07:15 do 15:15

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://biD.powiat.kielce.pl/zamowienia-oubliczne/zamowienia-Dowvzei-30-tvs-euro
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp" (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), zwanego dalej „rozporządzeniem MR" - w trybie
podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp.
4. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. 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.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dokonał podziału niniejszego postępowania na Części ze względu na jednakową klasyfikację
zamawianego sprzętu komputerowego. Obydwa zestawy komputerowe składają się
z takich samych komputerów, jedynie w zestawie nr 2) Zamawiający wymaga innego
monitora. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis
przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna (OPZ).
3. Wykonawca, składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie
pierwszej jakości, wolny od wad, fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostarczenia
(nieuszkodzony, nieregenerowany), nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich,
spełniający wymagania intensywnej eksploatacji, wyprodukowany w systemie zapewnienia
jakości wg normy ISO 9001 dla producenta sprzętu, pochodzący z legalnych, oficjalnych
kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca
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gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie będzie nieużywane i nieaktywowane nigdy
wcześniej na innym urządzeniu.
4. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do
obrotu na terenie Polski oraz posiadać stosowne certyfikaty i atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć, musi
posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję
obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, deklaracje
zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa itp. oraz inne niezbędne
dokumenty ujęte w OPZ. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu
zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (w przypadku
certyfikatu, Zamawiający dopuszcza wydruk w języku angielskim na podstawie art. 20 ust.
3 ustawy Pzp).
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez
siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za
uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.
7. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony wraz z instrukcjami obsługi sprzętu lub, jeśli
są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej, przekaże adresy WWW,
pod którymi można je pobrać, ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności,
wszelkim osprzętem (złączkami, przewodami, sterownikami, okablowaniem oraz
towarzyszącym oprogramowaniem) niezbędnym do właściwego montażu urządzeń,
uruchomienia i prawidłowego korzystania z dostarczonego asortymentu (uzyskania pełnej
funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dla oprogramowania dostarczanego
ze sprzętem Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia niewyłącznej licencji
Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia
licencyjnego, zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.
8. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami technicznoużytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Brak posiadania przez zaoferowany
przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do
odrzucenia oferty.
9. W przypadku, gdy w SWZ lub w załącznikach do SWZ Zamawiający wskazał nazwy własne
technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub
produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane
w SWZ nazwy własne technologii, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty zostały użyte jedynie przykładowo
i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów
technicznych oczekiwanych materiałów, urządzeń i rozwiązań. Przez ofertę równoważną
należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych,
wydajnościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu
zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. Pod
pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę,
materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym,
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach
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towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach
i funkcjonalnościach niż określone w SWZ. Wykonawca, powołujący się na rozwiązania
równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają parametry określone przez
Zamawiającego w stopniu nie gorszym (udowodnienie równoważności leży po stronie
Wykonawcy). Stosowne dokumenty, potwierdzające równoważność należy dołączyć do
oferty oraz wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do
wykonania umowy ujęto materiały, urządzenia i rozwiązania zaproponowane w Opisie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający, oceniając, czy podane przez Wykonawcę
rozwiązania są równoważne, będzie porównywał parametry techniczne opisane w OPZ
przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę w ofercie.
10. W momencie odbioru towaru Zamawiający zastosuje procedury sprawdzające legalność
dostarczonego oprogramowania. Zamawiający przeprowadzi weryfikację oryginalności
dostarczonego oprogramowania u Producenta oprogramowania, w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.
11. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny/wsparcie techniczne dla dostarczonego sprzętu
i oprogramowania, który wymaga serwisowania/wsparcia na minimalne okresy
wskazane w OPZ. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji
umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej
przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ, przy czym jeżeli warunki gwarancji udzielonej
przez producenta sprzętu, wyposażenia, materiałów lub urządzeń dostarczonych
w ramach realizacji zamówienia przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja
udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu, Strony obowiązuje okres gwarancji równy
gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu/urządzenia.
12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej ani zawarcia umowy ramowej.
13. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w Formularzu
oferty, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów, wchodzących w skład
zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
8) ustawy Pzp.
18. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot
zamówienia:
- 30214000-2 - Stacje robocze,
- 30231300-0-Monitory ekranowe,
- 48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów
osobistych (PC).
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy.
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ofercie,
ale nie dłuższym niż 11 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Termin
zostanie zachowany, o ile wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone
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Protokołem
jakościowym,
podpisanym
przez
upoważnionych
przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga świadczenia usług przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta, wynikających z udzielonej gwarancji przez okres zadeklarowany
w ofercie dla poszczególnego sprzętu (przy uwzględnieniu minimalnych wymaganych przez
Zamawiającego okresów gwarancji przedstawionych w OPZ).
3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa
44, 25-211 Kielce.
V. Podmiotowe środki dowodowe.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w rozdz. VIII SWZ oraz spełniają poniżej określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 powyżej Wykonawcy składają
stosowne oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia
Wykonawcy
mogą
polegać
na
zdolnościach
podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3) powyżej
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdz.
VII ust. 1SWZ, 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, zgodnie z katalogiem
dokumentów określonych w rozdz. VII SWZ.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VI. Przedmiotowe środki dowodowe.
1. 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. 1ustawy Pzp:
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:
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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.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków
dowodowych.
4. Przedmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie są zobowiązani dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).
1. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wzory oświadczeń stanowią
Załączniki nr 3 i 4 do SWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz
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z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1), także oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 3a
i 4a do SWZ;
3) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy,
podpisane przez podmiot udostępniający zasoby - Wzór zobowiązania stanowi
Załącznik nr 9 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo, złożone w formie, o której mowa w rozdz. XVI ust. 12 SWZ;
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wzór Oświadczenia
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. 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. 1ustawy 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.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 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.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 3, 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
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5.

6.

7.

8.

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.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże dane, umożliwiające
dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054
i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1pkt 1;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) art. 108 ust. 1pkt 6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 835). W związku z tym, wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1pkt 3 cytowanej ustawy;
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2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r.,
0 ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1pkt 3 cyt. Ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 cytowanej ustawy.
Na potwierdzenie spełnienia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i 2
powyżej, Wykonawca składa Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę w stosunku do
którego zachodzi okoliczność, o której mowa wart. 109 ust.1pkt4 ustawy Pzp-wstosunku
do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił
łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja).
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;
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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.
X. Podwykonawstwo.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy
(Podwykonawcom) jest zobowiązany do:
1) Określenia w złożonej ofercie (w Formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SWZ) informacji jaka
część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez Podwykonawców z podaniem jego
danych, jeżeli są znane;
2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia odnoszące się do Podwykonawcy, który nie udostępnił swoich
zasobów;
3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych
Podwykonawców do realizacji zamówienia.
XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. 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
Zamawiającego ePUAP: /9692uwmtmt/skrytka oraz poczty elektronicznej - adres mailowy
zamowienia(5)powiat. kielce.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu, dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
w Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy
i Załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
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formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego
poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany
w rozdz. I „Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne
przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami
za pomocą poczty elektronicznej na e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz. I.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako Załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 8. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawie OPZ - Piotr Śnioch: e-mail do korespondencji: snioch.p@powiat.kielce.pl oraz
Łukasz Dudek: e-mail do korespondencji: dudek.l@powiat.kielce.pl:
b) w sprawie procedury przetargowej - Katarzyna Skuza: e-mail do korespondencji:
zamowienia@powiat.kielce.pl.
XIII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.12.2022 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
XIV. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.
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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. 1pkt 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.
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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.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps lub .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na
Platformie Windows, Mac i Linux.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu (odbywa się automatycznie).
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku
za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder, zawierający dokumenty
składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań
w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art.
18 ust. 3 ustawy Pzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ.
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Uwaga:
Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu oferty producenta oraz model i wersję
komputera (wersję wskazuje się, jeżeli dany model oferowany jest w różnych
konfiguracjach) oferowanej stacji roboczej z 2 monitorami oraz model, wersję komputera
i monitora, oferowanej stacji roboczej z 1monitorem. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wskaże producenta lub modelu lub wersji oferowanego sprzętu, Zamawiający odrzuci
ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.
9. Ofertę należy złożyć z wymaganymi Załącznikami:
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Formularza oferty" - Załącznik nr 2 do
SWZ, która zawiera cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdz. XIX SWZ.
Wypełnienie formularza wraz ze złożeniem przedmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ, stanowi potwierdzenie zgodności produktu
z wymogami Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi
wymaganych parametrów, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy Pzp.
Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ (Załączniki do SWZ).
Oświadczenie o Podwykonawcach, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców
(w Załączniku nr 2 do SWZ).
Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez
pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo, upoważniające
pełnomocnika do tej czynności.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu o udostępnieniu zasobów, wskazujące na okoliczności opisane
w rozdz. V ust. 4 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 5).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia zamierzają
realizować poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
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lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy
służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XVII. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2022 r. do
godz. 09:00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
XVIII. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2022 r. o godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez
wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIX. Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
5. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT), to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę
informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 w zw. z art. 266
ustawy Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i uwzględni konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek
na poczet wykonania zamówienia.
XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami
określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych
w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając

18

Znak sprawy: SR-II.272.1.24.2022

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio
złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
wSWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego
oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7 powyżej, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
9. Kryteria i ich opis:
Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

60% = 60 pkt

2

Termin realizacji zamówienia

40% = 40 pkt
Razem:

Lp.

1

2

Kryterium

Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich
ofert nieodrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
Termin realizacji zamówienia
Minimum: 7 dni kalendarzowych: 40%
Maksimum: 11dni kalendarzowych: 0%
Skala oceny:
7 dni i poniżej 7 dni - 40%
8 dni-30%
9 dni - 20%
10 dni -10%
11 dni - 0%

100% = 100 pkt

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za dane kryterium

60%

60 pkt

40%

40 pkt

Minimalna (pożądana) wymagana liczba dni w kryterium „Termin realizacji zamówienia":
7 dni i poniżej 7 dni.
Maksymalna liczba dni w tym kryterium punktowana przez Zamawiającego: 10 dni.
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W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje wyższą liczbę dni niż 11, wówczas
taka oferta zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona,
zgodnie z art. 226 ust. 1pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców
zaoferuje w Formularzu oferty krótszą liczbę dni niż 7, wówczas do umowy i realizacji
zostanie wpisana zadeklarowana przez niego liczba dni, zaś do obliczeń w celu oceny ofert
zostanie przyjęta liczba 7 dni. Jeżeli którykolwiek z Wykonawców nie wskazałby
w Formularzu oferty żadnej liczby dni, to Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyjmie
maksymalną liczbę dni, tj. 11 dni i oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 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.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertą.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy, wynikające ze złożonej
oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego są zawarte
w Załączniku nr 5 do SWZ.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
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
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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 w art. 519 ust. 1ustawy
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 dni od dnia jej otrzymania.
XXIV. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert.
1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych oraz
dołączenia katalogów elektronicznych.
8. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Przywołane w SWZ Załączniki stanowią jej integralną część.
XXV. RODO.
Klauzule informacyjne RODO:
W zawiązku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych
osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO"), Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe
w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, reprezentowane przez
Starostę Kieleckiego.
b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kielcach.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują
przepisy prawa.
g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przewidziany przez przepisy prawa.
h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa, wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora, przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do Administratora.
j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane
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dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy
zgodnie z przepisami prawa.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do
dokumentacji SWZ, składa stosowne oświadczenie.
XXVI. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ).
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2
Formularz oferty
Załącznik nr 3
Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 3a Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4a Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia podmiotu
udostępniającego zasoby
Załącznik nr 5
wzór Umowy
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Załącznik nr 6
zamówienia
Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 7
Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik nr 8
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 9
Funkcja w Komisji
Przetargowej:

Imię i Nazwisko:

Przewodniczący Komisji
Członek
Członek

Ap^djL.

Członek
Sekretarz Komisji

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
RADCA PRAWNY

Ui/telila Miernik
" KL-K-725

Kielce, d n . . / / f . . . .
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