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1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania: 

Zamawiający: 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

 

NIP: 754-10-91-526  

 

Adres: 46 – 060 Prószków, ul. Pomologia 11 

 

Strona internetowa: www.pomologia.pl 

  

tel. 77 464 80 70, 77 464 80 84 

 

Adres poczty elektronicznej : info@pomologia.pl, 

 

Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia w miniportalu zamieszczone jest na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: 

 

http://zsproszkow.biuletyn.info.pl/12/147/informacje-o-szkole.html 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej także „pzp”.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.  

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.  

5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie 

portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  

6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i 

dokumentów.  

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.);  

2) Rozporządzenie 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. poz. 2415).  

 

4. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji: 

Zamawiający przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
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5. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa zamówienia: 

 

Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego 

wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie 

 

Wspólny Słownik Zamówień:  

a) 45300000 – 0 – roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

b) 45310000 – 3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dobór, dostawa, 

zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego wraz z 

zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie. 

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej wyciszonej 

Moc maksymalna min. 176 kW 

Moc znamionowa  min. 160 kW 

Prąd znamionowy min. 289 A 

Silnik i prądnica wyprodukowane w UE 

Dostawa, montaż i uruchomienie  systemu automatycznego załączania agregatu SZR 

z uwzględnieniem  odłączania na czas pracy agregatu części obwodów zasilających 

SZR w wykonaniu zewnętrznym, wykonany i certyfikowany w EU 

Wykonanie fundamentu dla posadowienia agregatu wykonanego wg. wytycznych producenta 

Szkolenie z obsługi urządzeń dla przedstawicieli inwestora  

Olej napędowy na potrzeby rozruchu i szkoleń 

2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu zamówienia 

zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną, a po ich zakończeniu wykonania 

dokumentacji fotograficznej powykonawczej (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i 

po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). 

3) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, liczony od momentu zrealizowania i 

dokonania jego protokolarnego odbioru (podpisanie końcowego protokołu odbioru), nie może być 

krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 

5) Z tytułu wykonanych robót budowlanych Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

6) Ze względu na ryczałtową formę wynagrodzenia załączony kosztorys nie stanowi podstawy do 

rozliczenia robót objętych niniejszym zamówieniem, pełni on jedynie funkcję informacyjną i 

uzupełniającą. Wartość robót podana w ofercie jest wartością ryczałtową za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia. Przez przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich prac 

niezbędnych do wykonania całości zamówienia. 
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7) Wartość robót należy określić na podstawie opisu i przeprowadzonej wizji lokalnej. 

8) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty bez których wykonanie zadania 

byłoby niemożliwe lub ograniczałoby jego funkcjonalność. 

9) Wartość zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizację przedmiotu 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w 

czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy. 

10) Roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą realizowane w 

całodobowo czynnym obiekcie szkoły i internatu. 

11) Z uwagi na to, że roboty budowlane będą realizowane w całodobowo czynnym obiekcie, 

Wykonawca przez cały okres realizacji robót zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, 

aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane. 

12) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych ani magazynowych. Wykonawca we własnym 

zakresie musi zorganizować zaplecze budowy, które nie będzie utrudniało ruchu i pracy 

Zamawiającego. 

13) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, po stronie Wykonawcy leży wykonanie na 

swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych, zgodnie z ustawą o 

odpadach. 

14) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienia zgodnie z: niniejszą specyfikacją 

warunków zamówienia, zawartą umową, ofertą Wykonawcy, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Opis części zamówienia – Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części / pakiety 

i tym samym nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał, co najmniej trzy osoby skierowane do 

bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres 

realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

kodeks pracy. 

 

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo 

zamówień publicznych – Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

4. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający 

nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

5. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

6. Informacja dotyczącą przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być 

poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się 
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z osobą wyznaczoną do komunikowania się z Wykonawcami, tj. kierownikiem – Marek Zgoda 

– telefon 695469600. 

 

7. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym, a Wykonawcą – wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

prowadzone będą w złotych polskich. 

 

8. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

 

9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy prawo 

zamówień publicznych – Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy / podwykonawcom, Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia 

części zamówienia podwykonawcy / podwykonawcom, aby Wykonawca wskazał w formularzu 

ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom i 

podanie nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani. 

 

10. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową – 

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

11. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy prawo zamówień 

publicznych – Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

12. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy prawo zamówień 

publicznych – Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

 

13. Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w tym dokumencie i załącznikach do niej. 

  

16. Wykonawcy zobowiązani są do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

17. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

postępowaniu dotyczące: 

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

b. uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów, 

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

d. zdolności technicznej i zawodowej. 
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19. Wykonawca spełni warunek udziału w niniejszym postępowaniu zawartym w specyfikacji 

warunków zamówienia, jeżeli wykaże, że: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zadania 

polegające na wykonaniu prac z dostawą agregatu prądotwórczego o wartości co najmniej 

200 000,00 zł brutto, 

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobę, która będzie 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca co 

najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień). Zamawiający 

dopuszcza posiadanie przez wskazaną osobę: 

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

 

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznika nr 2 do 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia , 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, tj.: 

a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy udziału w postępowaniu: 

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień 

publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, 

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, 

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 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 wierzytelnościami, 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o którym mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentu zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, we wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 
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ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem, 

b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 

4 do specyfikacji warunków zamówienia, 

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o 

podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiednio przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych nadzień ich 

złożenia. 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) 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 wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dane 

umożliwiające dostęp do tych środków, 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. 

2. W przypadkach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono w szczególności wskazywać: 

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

 

1) Wymagany termin realizacji zamówienia: 
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- rozpoczęcie – wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy objęty przedmiotem zamówienia i 

przekazanie terenu budowy w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy o roboty 

budowlane, 

- zakończenie całości robót – w terminie maksymalny do 15 grudnia 2022 r.. 

 

2) Za termin zakończenia całości robót przyjmuje się datę zakończenia robót potwierdzonych 

pisemnym zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego. Zgłoszenie gotowości do odbioru zostanie 

uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną zakończone wszystkie roboty budowlane i 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. 

 

3) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia i przed terminem zakończenia terminu wykonania 

zamówienia zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

agregatu prądotwórczego. 

 

 

 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy: 

 

1). Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych w 

projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

 

2). Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

 

3). Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w szczególności w sytuacjach, gdy: 

a) zmianie uległy dane adresowe i teleadresowe dotyczące stron umowy. 

 

4). Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

8. 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 przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. 

W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, lub pytań do SWZ drogą elektroniczną 

na adres poczty e-mail info@pomologia.pl. Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie 

jest konieczne złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na tym dokumencie). 

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza 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) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 
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adres ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog- spraw/profil-urzedu/pomologia 

 

dane odbiorcy: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków 

 

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 

na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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. 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

 

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

Poczta tradycyjna, e-mail: info@pomologia.pl 

 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 

 

Marek Zgoda 

Tel: 77 464 80 70, 695469600 

 

11. Termin związania ofertą: 

 

1) Termin związania ofertą: 30 dni,  

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w dokumentach zamówienia, 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. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 



SWZ – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: 

Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego 

wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie 

 

 Strona 10 

1) oświadczenia, o których mowa w SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy). 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wWykonawcy w miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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. 

Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk "Wycofaj ofertę". Zmiana 

oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

 

13. Sposób oraz termin składania ofert. 

1) Ustala się termin składania ofert: do dnia 24.10.2022 r., do godziny 10:00. 

2) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza 

złożenia, zmiany, wycofania oferty.  

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Po przesłaniu ww. Formularza, 

zostanie wygenerowany Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty, który zaleca się zachować (jego 

podanie jest niezbędne w momencie ewentualnej, późniejszej zmiany lub wycofania oferty).  

4) Wykonawca jest zobowiązany do zaszyfrowania pliku z ofertą za pomocą aplikacji do 

szyfrowania, znajdującej się na miniPortalu, którą należy pobrać (adres: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx) i zainstalować.  

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę  
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oraz Identyfikator niniejszego postępowania  jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w 

zakładce: Lista wszystkich postępowań.  

5) Zaleca się, aby podczas szyfrowania plik został opatrzony nazwą: OFERTA ZSP.26.2.2022 

6) Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB. W 

sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania 

należy dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1 niniejszej SIWZ podzielić na części i skompresować do 

odpowiednich plików archiwum (ZIP), tak, by żaden z otrzymanych w ten sposób plików nie przekraczał 

150 MB. Następnie, każdy ze skompresowanych plików należy zaszyfrować zgodnie z pkt 3, a otrzymane 

w wyniku szyfrowania pliki opatrzyć nazwami zgodnie ze schematem: 

OFERTA_ZSP.26.2.2022cz[kolejny numer części]. Każdy z otrzymanych plików należy przesłać 

oddzielnie korzystając z formularza, o którym mowa w pkt. 2  

7) Ofertę składa się za pomocą Formularza, o którym mowa w pkt 2, na skrzynkę podawczą 

Zamawiającego w ePUAP. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

8) Zamawiający zaleca, aby oferta została przesyłana na skrzynkę podawczą ePUAP przez Wykonawcę z 

zapewnieniem odpowiedniego marginesu czasowego przed terminem składania ofert, co zapewni, iż 

wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie dostarczone Zamawiającemu w przewidzianym 

terminie.  

9) Ofertę składa się za pomocą Formularza, o którym mowa w pkt 2, na skrzynkę podawczą 

Zamawiającego w ePUAP. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

11) Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

12) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

13) Zamawiający zaleca, aby oferta została przesyłana na skrzynkę podawczą ePUAP przez Wykonawcę z 

zapewnieniem odpowiedniego marginesu czasowego przed terminem składania ofert, co zapewni, iż 

wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie dostarczone Zamawiającemu w przewidzianym 

terminie.  

14) Zgodnie z art. 219 ust. 2 Pzp 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. Wypełniając ww. Formularz Wykonawca 

musi wpisać Identyfikator, o którym mowa w pkt 2. Sposób zmiany i wycofania oferty został szczegółowo 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

UWAGA: 

Wycofanie oferty spowoduje wycofanie wszystkich złożonych razem z ofertą dokumentów! 

 

15. Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 

właściwym podpisem (podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 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 (np. na formularzu udostępnionym przez system ePUAP, 

przeznaczonym do złożenia, zmiany lub wycofania oferty podczas wysyłania wniosku) nie jest 

równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą.  

Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, to oferta, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest 

przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.  

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 ustawy Pzp 

 

OFERTA MUSI BYĆ ZOSTAĆ PODPISANA ELEKTRONICZNYM PODPISEM 

KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.  

BRAK WŁAŚCIWEGO PODPISU POD OFERTĄ SPOWODUJE JEJ ODRZUCENIE. 

 

14. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2022 r. po godzinie 12:00 
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; cenach lub kosztach 

zawartych w ofertach. 

 

 

 

 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 Pzp;  

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp., tj.:  

a) w stosunku 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;  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów;  

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

16. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w 

niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po 

przecinku np. 4,375 = 4,38.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia.  

7. Jeżeli została 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 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć 

(zgodnie z art. 225 Pzp). W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

 

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert 
 Kryteria i ich ranga w ocenie ofert: 
a) cena zamówienia ................................................................................................... 60 % 

b) termin wykonania ................................................................................................. 40 % 

2. Sposób obliczania wartości punktowej w kryteriach oceny ofert: 

a) cena zamówienia 

 
wartość punktowa 

 
= 

 
 najniższa cena podana w ofertach  

 
x 

 
60 cena oferty badanej 

b) termin wykonania 

✓ jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania do 15 grudnia otrzyma – 1 punkt 

✓ jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania do 12 grudnia otrzyma – 2 

punkty 

✓ jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania do 8 grudnia – 3 punkty 

✓ jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania do 5 grudnia – 4 punkty 

 
wartość punktowa 

 
= 

przyznana liczba punktów ofercie 
 ocenianej  

 
x 

 
40 maksymalna ilość punktów możliwa do 

uzyskania 
Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi do 15 grudnia. W przypadku podania 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków 

zamówienia, termin wykonania dłuższego niż wymagany, maksymalny termin spowoduje 

to odrzucenie oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym – 

Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, termin wykonania Zamawiający 

przyjmie do oceny ofert maksymalny termin, tj. do 15 grudnia. 

3. Punkty wyliczane w każdym ww. kryteriach oceny ofert zostaną zsumowane, w ten 

sposób Zamawiający uzyska ocenę końcową ofert. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową 

oceny końcowej w kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

6. Maksymalna liczna punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawców, będąca sumą 

wszystkich kryteriów wynosi 100,000. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktacje, 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, – podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

8. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w punkcie 7., 

podpunkt a) niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, na stornie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
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9. O unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

10. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o której mowa w punkcie 9. niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia, na stornie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.  

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny 

sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

wskazane w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę.  

3. W przypadku zawierania umowy przez osobę/osoby inną/e niż umocowaną/e do reprezentowania 

Wykonawcy, wskazaną/e we właściwym rejestrze lub jeżeli jej/ich umocowanie nie wynika z dokumentów 

załączonych do oferty, wymagane jest złożenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy.  

4. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnie z załączonym projektem, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć umowę 

regulującą współpracę tych wykonawców, tzw, umowę konsorcjum, która w swojej treści powinna 

zawierać między innymi następujące postanowienia: 

 1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym 

powiększony o okres gwarancji i rękojmi,  

2) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym,  

3) wytypowanie przez uczestników konsorcjum podmiotu wiodącego do wystawiania faktur za prace 

wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz Zamawiającego i prowadzenia korespondencji w 

zakresie realizowanej inwestycji,  

4) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,  

6) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający, na mocy art. 263 Pzp, może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie.  

7. Numer rachunku bankowego Wykonawcy przedstawiony na fakturze VAT powinien być zgodny z 

numerem rachunku ujawnionym w wykazie podatników VAT prowadzonym przez szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministra Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-

podatnikow-vat-wyszukiwarka) – Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 

2018r., poz. 2174) oraz Ordynacja podatkowa z dn. 29.09.1997r. (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 900). 

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem przelewu bankowego na rzecz Wykonawcy zostanie 

przeprowadzona kontrola numeru rachunku bankowego.  
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności dotyczącej 

dotyczącej podatku VAT – jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.  

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

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 lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy;  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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 pkt 5 i 6 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 Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17.11.1964 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. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 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.  

13. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, 

podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi 

odpowiedzialność karna określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego.  

14. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim 

obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na 

wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.  

15. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi 

w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz 

której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia 

informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej 

przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia 

albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 

305 Kodeksu Karnego.  
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20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu;  

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Zdolności do występowania w obrocie 

gospodarczym – Zamawiający nie stawia takiego warunku,  

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga spełnienia takiego warunku,  

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia takiego warunku,  

d) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia takiego warunku.  

 

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.  

 

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

 

5. 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 (art.118-123 Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

6. 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.  

7. 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 (zgodnie z art. 122 Pzp).  

7. UWAGA: 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 Pzp).  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 22 ust. 1 SWZ, 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 22 SWZ (art. 125 ust. 5 Pzp).  

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek określony w rozdz. 21, 

pkt. 2 SWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.  

10. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadane przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 



SWZ – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: 

Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego 

wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie 

 

 Strona 17 

 

 

21.  Klauzula informacyjna z art.13 RODO 

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

27 kwietnia 2016r. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie z siedzibą ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków 

z  którym  można  kontaktować  się  pisemnie  na  adres  siedziby  lub  poprzez  adres  e-mail: 

sekretariat@pomologia.pl lub telefonicznie pod nr 77 464 80 70. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@pomologia.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego 

wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego); 

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej 

skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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22. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich 

złożenia. 

SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

SKŁADANE NA WEZWNANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  

1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. Załączniku nr 3)  

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;  

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 4 ppkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy.  

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

9. 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 oraz 

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.  
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23. Zasady dokonywania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich: 
 

 

Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W 

przypadku, gdy oferta zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, 

Zamawiający taką ofertę odrzuci. /art. 226 Pzp/  

Zasady poprawiania omyłek:  

Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące 

wyrazów, np.:  

1) widoczną mylną pisownie wyrazu,  

2) ewidentny błąd gramatyczny,  

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,  

4) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada,  

5) w przypadku stwierdzenia różnicy między słownym a liczbowym podaniem ceny, będzie to uznane jako 

błąd pisarski, a poprawie ulegnie zapis podany słownie do wartości wynikającej z zapisu liczbowego.  

 

Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na 

liczbach np.:  

1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,  

2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,  

3) błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, 

dzielenia.  

 

 

 

Wykaz załączników do SWZ: 

 

1. Formularz ofertowy  

2. Projekt umowy  

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków postępowania i przesłanek wykluczenia z 

postępowania.  

4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp (tj. Załączniku nr 3 do SWZ)  

5. Zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia  

 

 

 


