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Rybnik,01.12.2021 r. 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej  „SWZ”) 

dla zamówienia o nazwie 

„Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół 
Technicznych w Rybniku”  

w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" 
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,  
dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

 

 

I. Informacje o zamawiającym 
 

Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, 44-200 Rybnik,  
ul. Tadeusza Kościuszki 5  
tel. 32 432 98 10 
e-mail: projekty@zstrybnik.pl 

1. adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/ 

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /zstrybnik/SkrytkaESP 
 
 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia 

 
http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/ 
 
 

III. Tryb udzielania zamówienia: 
  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przy udziale 
komisji przetargowej. W związku z powyższym zamawiający nie przewiduje wyboru 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2. Ilekroć w niniejszej SWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo 
zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. W sprawach nieuregulowanych 
zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tej 
ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny określony na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

mailto:projekty@zstrybnik.pl
http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/
http://zst.bip.edukacja.rybnik.eu/
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4. Znak postępowania: 4/RPSL.11.02.03-24056C/19-00/21 
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni 
mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku”: 

 
- 1 szt. Program do programowaniu w środowisku GRAFCET, 
- 1 zestaw 3 Modeli linii produkcyjnych do pracowni mechatroniki, 
- 1 szt. Model magazynu wysokiego składowania, 
- 1 szt. Stanowisko mini linii współpracy robota z frezarką. 
 
Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych - wyposażenie pracowni 
szkolnej zawodowej przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Zamówienie dokonywane jest bez 
podziału na części, ponieważ przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zintegrowanych 
elementów wyposażenia jednej pracowni mechatronicznej. Zakupione elementy muszą ze sobą 
współpracować i współgrać nie powodując żadnych zakłóceń oraz muszą wzajemnie się uzupełniać co 
może zapewnić jeden dostawca. Musi być jedna osoba odpowiedzialna za instalację dostarczonego 
wyposażenia pracowni w jedną całość. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia może poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym  

Załącznik nr 1 do SWZ. 
3. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

48985000-6 – Języki programowania 
31720000-9 -  Urządzenia elektromechaniczne 

4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 2-letniej gwarancji na wszystkie zamawiane 
urządzenia od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego 
bezusterkowym protokołem odbioru. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. 
Wydłużenie terminu gwarancji podlega ocenie zgodnie z zapisami Rozdz. XIX SWZ. 

 Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz 

sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych 

podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. 

 W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu 

Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad, bez względu na to 

czy naprawa dotyczyła tego samego elementu czy innego. 

 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie 

może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie 

gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu. 

 Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i 

podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max. w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

momentu zgłoszenia awarii. 

 Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 4 tygodnie należy na ten czas dostarczyć 

sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym. 

 Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do 

eksploatacji; 2) Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej; 

 Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego 

dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do 

udzielonej gwarancji. 

5. Rozwiązania równoważne: 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to w tym zakresie Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastosowania produktów równoważnych, jednak o parametrach techniczno – 
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jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących odpowiedniki produktów 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych 
odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca 
produktów wymienionych w opisie. Wykonawca, który przewiduje stosowanie produktów 
równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego, ma obowiązek wykazać, 
że oferowane produkty są równoważne, gdyż spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. W celu dokonania 
oceny równoważności oferowanych przez Wykonawcę produktów, Wykonawca do oferty 
załączy ich opis ze wskazaniem cech równoważności. Podane w opisach nazwy nie mają na 
celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, a jedynie sprecyzowanie 
oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 
W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne z opisywanym. 

6. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad, 
spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa, dopuszczające go do użytku. 

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamawiane urządzenia oraz sprzęty posiadały 
dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzające oznakowanie CE 
(lub równoważną deklarację zgodności wystawianą przez producenta wyrobu albo jego 
upoważnionego przedstawiciela, stanowiącą wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej). 

8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym 
postępowaniu. 

9.        W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę i montaż. 
10.        W przypadku dostarczenia przedmiotów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia. Wykonawca dostawy zobowiązany jest wymienić reklamowane przedmioty 
na nowe, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

11.        Wykonawca poinformuje elektronicznie lub telefonicznie Zamawiającego co najmniej na 2 dni 
przed planowanym terminem dostawy. 

12.       Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia  
w sytuacjach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

13. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 
uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

 
 

V. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
Ze względu na rodzaj zamówienia zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy. Skrócenie terminu 
realizacji podlega ocenie zgodnie z zapisami Rozdz.  XIX SWZ. 
 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy określa załącznik nr 6. 
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VIII. 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, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub 
poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: projekty@zstrybnik.pl oraz adresy e-mail 
Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail 
będzie możliwy tylko przez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz 
do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz warunki 
korzystania z ePUAP określone w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP) oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu i ePUAP, 
przestrzegać postanowień tych regulaminów. 

5. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do 
komunikacji”, jako załączniki. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB. 

6.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) 
oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie 
dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania link do postępowania oraz 
ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 
w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

8. Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr 
postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), 
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z 
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: projekty@zstrybnik.pl 

10. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania 
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych 
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: : 
projekty@zstrybnik.pl 

11.  Zamawiający lub wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), mogą żądać 
od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.  

12. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:projekty@zstrybnik.pl
mailto:projekty@zstrybnik.pl
mailto:projekty@zstrybnik.pl


 

5 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

RPSL.11.02.03-24-056C/19-00, UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 

 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 

13. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej 
treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy). 

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 
2415).  

15. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez wykonawcę dokumentów elektronicznych 
skompresowanych (w tym oferta), dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazanych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2247), z zastrzeżeniem, iż zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów 
elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar.  
Przesłanie pliku w formacie rar. jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego 
formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa zdaniu poprzednim (np. zip). 

16. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
w sprawach przedmiotu zamówienia   - Michał Tokarz, Łukasz Lip 
w sprawach proceduralnych - Sebastian Cyroń 
 
IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia 
 

1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do zamawiającego 
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, modyfikacje treści SWZ oraz 
inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku 
integralną częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający 
informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ 
oraz zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SWZ. 
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X. Termin związania ofertą: 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 10.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania 
ofertą. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w pkt 1 powyżej, 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 pkt 2 powyżej, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 
które można odczytać i powielić)oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
5. 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. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
 
XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wypełniając odpowiednio formularz oferty 
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ lub według takiego samego schematu, w treści oferty należy 
zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć wszystkie 
dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SWZ. 

2. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną cześć załącznikami należy złożyć pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 
podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.). 

3. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym 
podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o 
obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się 
automatycznie podczas złożenia podpisu. 

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część wszystkimi załącznikami (dokumentami  
i oświadczeniami) stanowi jedną całość i powinna być przygotowana zgodnie z wymogami SWZ oraz 
ustawy Pzp. 

5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 
r. poz. 640 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 5 niniejszego rozdziału SWZ, 
przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w 
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazanych przez zamawiającego w niniejszej SWZ. 
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7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski    
nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż 
do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją. 

9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzoną na formularzu oferty - załącznik nr 
1 do SWZ): 
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w 
rozdziale XIV SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.  Oświadczenie stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy 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 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z oświadczeniem, o 
którym wyżej mowa, składa także odrębne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby 
Wykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ.  

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 
SWZ. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje 
się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek 
dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do 
reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy 
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli każdego ze wspólników. 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 
pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 
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zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać 
mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 

4) Wykonawca podpisuje elektronicznie formularz oferty zgodnie z pkt 2 powyżej. Do podpisanego 
elektronicznie formularza oferty dołącza podpisane elektronicznie oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa powyżej, a następnie je zaszyfrowuje. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 
dostępna jest na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Następnie, zaszyfrowaną 
ofertę wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

5) Zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. Jednak wykonawca może przygotować 
ofertę w każdym innym formacie zgodnym z przepisami  rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 
12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.). 

6) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7) Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 
właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy 
lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie 
właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie 
podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, 
która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy 
Pzp”. 

10. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

11. Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. W przeciwnym razie 
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie nieprawidłowo opisanego pliku z 
formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert. 

12. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

13. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

14. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta wykonawcy wraz 
z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem 
takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz 
z załącznikami, udostępnia się na wniosek. 

15. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu wykonawcy, zostały naniesione zmiany, 
oferta/oświadczenie wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez wykonawcę lub osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
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18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

19.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2021 r. do godziny 13:00:00. 

20. Za datę przekazania oferty rozumie się datę jej przekazania na ePUAP. 

21. W przypadku otrzymania przez zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt 22 niniejszego 
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.  

22. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 
okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp). 
 
XII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Ceną ofertową jest cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).  
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty te (podatki, opłaty celne, koszt dostawy do siedziby 
Zamawiającego i złożenie we wskazanym miejscu, dojazd, montaż, itd.) należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych elementów składowych zamówienia. 

3. Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania: 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując: 
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
5. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
6. Umowa będzie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia. 
7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 
XIII. Otwarcie ofert. 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. o godzinie 15:00. 
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego. 
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

7. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

8. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania zamawiający 
zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
XIV. Podstawy wykluczenia z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ. 

 
2. Podstawy wykluczenia: zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp 
(przesłanki wykluczenia obligatoryjne): 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 
oraz z 2020 r. poz. 2023), 

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) 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 
ppkt 1 powyżej; 

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) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 
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Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie: 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie Wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
W celu skorzystania z powyższych zapisów, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej 
rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie powyższych zapisów. 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego zgodnie z art. 112 

ust. 2 ustawy Pzp: 

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie;  

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;  

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 
 

4) zdolność techniczna lub zawodowa  
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 2 dostawy stanowiska dydaktycznego stanowiącego wyposażenie pracowni 
mechatroniki, automatyki lub robotyki przemysłowej, każda z nich na kwotę co najmniej 200000zł 
brutto. 
 
W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień 
zakończenia zamówienia (w przypadku zamówień rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 
PLN). 
 
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący 
wykonanych dostaw musi być spełniony:  
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub 
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) 

samodzielnie;  
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego 

z Wykonawców występujących wspólnie.  
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach 
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doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. 
W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem 
(np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału 
tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane 
od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania 
warunku udziału w postępowaniu. 

 
XV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw 
(przesłanek) wykluczenia z postępowania, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 
ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia), a mianowicie 
oświadczenia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, 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 na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, przedmiotowe 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

 
 
XVI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (konsorcjum)/poleganie na 

zasobach innych podmiotów 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z 
ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 9 ppkt 3) rozdz. XI  SWZ – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 
nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy - pkt 9 ppkt 1) rozdziału XI SWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak 
podstaw wykluczenia - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy 
wykluczenia.  
  

2. 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego 
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub 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 (na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów - zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt 3), 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;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 122 ustawy Pzp). 

Uwaga nr 2: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (art. 123 ustawy 
Pzp).  
7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz ze zobowiązaniem, o którym mowa w ppkt 3) powyżej, także 
oświadczenie 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 (na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 
do SWZ).  
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XVII. Podwykonawcy.   
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, powinien w 

ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca 
oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy 
wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w 
formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt 
niewypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi 
tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
XVIII. Wadium. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 
XIX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert. 
 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
1) Kryterium „Cena” (C)  – 60 pkt  

 
Sposób obliczania liczby punktów: 
 

najniższa cena ofertowa brutto spośród złożonych ofert 
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 60 pkt 

cena brutto badanej oferty 

W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
Zamawiający przyzna ofercie w kryterium cena 60 pkt. 
Uwaga: 
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w 
tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

2) Kryterium „Okres gwarancji” (G) –  20 pkt 
 
W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na wszystkie urządzenia objęte 
przedmiotem zamówienia. Minimalny oczekiwany okres gwarancji na urządzenia nie może być krótszy 
niż 2 lata (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Za wydłużenie tego okresu Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższymi 
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wariantami: 

Okres gwarancji Liczba punktów 

2 lata 0 

3 lata 10 

4 lata 20 

Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 4-letniej gwarancji na wszystkie 
urządzenia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 4 lata, Zamawiający do obliczenia 
punktów przyjmie 4 lata. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty oferowanego 
okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji. W 
przypadku podania różnych okresów gwarancji dla różnych urządzeń, Zamawiający przyjmie minimalny 
zaoferowany okres gwarancji. 

3) Kryterium „Termin realizacji” (T) –  20 pkt 
 
W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany termin realizacji zamówienia. 
Minimalny  termin  realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 75 dni (w przypadku zaoferowania 
dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Za skrócenie 
terminu realizacji Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 
 

Termin realizacji Liczba punktów 

75 dni 0 

60 dni 10 

45 dni 20 

Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie terminu wynoszącego 45 dni. Jeżeli 
Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia krótszy niż 45 dni, Zamawiający do obliczenia 
punktów przyjmie 45 dni. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu 
realizacji lub zadeklaruje termin realizacji inny niż podane w powyższej tabeli, Zamawiający przyjmie, 
że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji, tj. 75 dni. 
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2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.. 
4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich 

kryteriów wynosi 100. 
5. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę 

punktów (S) obliczoną wg wzoru: S = C + G + T. 
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Oceny 

dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 
rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych 
zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 
ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która 
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według 
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 

9. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (określonych w rozdziale XV niniejszej SWZ). 

10. Zgodnie z art. 225 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny elementów zamówienia 
powodujących u Zmawiającego obowiązek podatkowy. Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto 
zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

11. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
będzie przedstawiało taki sam bilans ceny  oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa 
w poprzednim zdaniu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę .  

 
XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z wykonawcą, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

2. 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.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Wykonawca, o którym mowa w pkt 4, 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. 
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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. 

7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy, wykonawca dostarczy najpóźniej w 
dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy 
pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym 
(np. pełnomocnictwo, umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), o ile upoważnienie do 
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub 
dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży wymaganych przez zamawiającego w pkt 7 niniejszego 
rozdziału SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż wykonawca uchyla się od 
zawarcia umowy. Zamawiający w takim przypadku postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 263 
ustawy Pzp. 

9. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, 
zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
(zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. O 
nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 

 
XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590). 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. 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. 

4. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp; 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp. 

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, 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 – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień 
publicznych”. 

9. 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. 1 ustawy Pzp, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 
kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 
XXIII. Informacja na temat przewidywanych dodatkowych dostaw. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, 
czyli tzw. zamówień „uzupełniających”. 
 
XXIV. Oferty wariantowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
XXV. Oferty częściowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych. 
 
XXVI. Informacje dodatkowe. 
 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie 
ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia 
ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

XXVII. Informacja RODO. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, ul. 

Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku jest Pani Joanna 

Moćko kontakt: e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl, tel.: 32 422 18 13; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni 
mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku . 

 Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach 
archiwalnych i statystycznych, a także będą przekazane i przetwarzane przez Operatora Zespół Szkół 

Technicznych z siedzibą w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 44-200 Rybnik, NIP:642 314 78 02 w celu 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla Osi Priorytetowej nr XI: Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania 11.2.: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie 
szkolnictwa zawodowego - RIT dotycząca realizacji projektu pn.: "Mechanik i mechatronik – 

klasyka i innowacyjność w przemyśle"  w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, 
udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno 
– promocyjnych,   

 Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia 
w Gminie Rybnik czynności kontrolnych oraz audytowych;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Zostałem poinformowany o danych zawartych w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą 

z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1129                     ) 

w związku z realizacją wymogów 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”).  

 

XXVIII. Postanowienia końcowe. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 
września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz 
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.             
 
Podpisy Komisji Przetargowej: 
  
1) Przewodnicząca Komisji – Iwona Dudek  

2) Sekretarz Komisji – Małgorzata Kunka  

3) Członek Komisji – Łukasz Lip  

4) Członek Komisji – Sebastian Cyroń  

 
 
Spis załączników 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych dostaw 
Załącznik nr 6 –  Wzór umowy 
 
 
 
 

…………………………………… 
podpis 


