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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Zamawiający.  

Działający wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)   

oraz w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 14 marca 2018 r.  pomiędzy 

gminami: Miasto Terespol, Jabłoń, Milanów, Wisznice, Leśna Podlaska i Tuczna w 

zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na w ramach 

projektu pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na 

terenie Euroregionu Bug” , Zamawiaj cy: 

1) Gmina Miasto Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, 

2) Gmina Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, 

3) Gmina Milanów, ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów,  

4) Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, 

5) Gmina Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, 

6) Gmina Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna. 

1.2. Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania 

w imieniu i na rzecz wskazanych w pkt. 1.1 SIWZ Zamawiających jest: 

Gmina Miasto Terespol zwana dalej ł cznie „Zamawiającym” 

ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol,  

NIP: 5372627028, REGON: 030237463, 

tel.: +48 (83) 375 20 36, fax: +48 (83) 375 23 27, 

Godziny urzędowania Urzędu Miasta Terespol: 

poniedziałek od 7:30 do 16:00, wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30, 

pi tek od 7:30 do 15:00 z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: um@terespol.pl 

Adres strony internetowej: https://umterespol.e-biuletyn.pl 

1.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym 

w niniejszej SIWZ zastosowanie maj  przepisy ustawy Pzp. 

1.4. Wartość zamówienia. 

Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych w odniesieniu do dostaw i usług. 

1.5. Słownik. 
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Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w zał cznikach) terminy maj  następuj ce 

znaczenie: 

1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ, 

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy niniejsza SIWZ, 

5) „Zamawiający” – Gmina Miasto Terespol  działająca na podstawie art. 16 

ust. 1 ustawy Pzp. 

6) „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporz dzony zgodnie  

z wzorem standardowego formularza określonego w rozporz dzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59  

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

1.6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejsz  SIWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 
 

Rozdział 2 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: IP.271.11.2018.AL 

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiaj cym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 
 

Rozdział 3 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu 

„Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie 

Euroregionu Bug”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 

Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Numer projektu: 

RPLU.02.01.00-06-0031/16, Umowa nr RPLU.02.01.00-06-0031/16-00 wraz z 

aneksem nr RPLU.02.01.00-06-0031/16-01. 

 

 

Rozdział 4 



 
Projekt pn.: „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug”  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 40 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa e-usług wraz ze sprzętem do gmin 

partnerskich Euroregionu Bug, która jest realizowana w ramach projektu 

„Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie 

Euroregionu Bug”. 

4.2. Podstawowym celem projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin 

partnerskich na terenie Euroregionu Bug” jest zwiększenie poziomu dostępu do 

usług publicznych poprzez wykorzystanie technologii ICT w celu uruchomienia e-

usług administracji i zwiększenia poziomu dojrzałości e-usług dotychczas 

funkcjonuj cych. Dodatkowo podczas realizacji ww. celu zostan  uwzględnione 

potrzeby osób niepełnosprawnych - zostanie zapewniona dostępność do 

projektowanych e-usług dla osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie 

ze standardami WCAG 2.0. Realizacja celu nast pi przez działania zawi zane  

z zakupem nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, wdrożeniem nowych 

systemów informacyjnych oraz realizacj  usług podnosz cych ucyfrowienie 

urzędów.  

4.3. Kompleksowa realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie sprzętu komputerowego, 

serwerowego, biurowego, elementów sieci komputerowych, podpisów 

elektronicznych, zabezpieczeń serwerowni, oprogramowania antywirusowego 

niezbędnego do realizacji e-usług,  

2) uruchomienie/rozbudowa systemu elektronicznego zarz dzania 

dokumentacj , 

3) modernizację aplikacji mobilnej, 

4) rozbudowę funkcjonalności portalu internetowego - dostosowanie do 

wymagań WCAG 2.0, 

5) uruchomienie Portalu Interesanta i e-usług na platformie Portalu Interesanta 

oraz modułu e-należności, 

6) rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej - wykorzystanie technologii 

VOIP poprzez zakup dedykowanych aparatów telefonicznych, 

7) dostawę, wdrożenie i uruchomienie e-usługi udostepniaj cej miejscowy plan 

zagospodarowania i umożliwiaj cej generowanie wypisów z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 

8) przeprowadzenie audytu, wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz 

przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. 

4.4. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 

określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ - 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy stanowi cy 

Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

4.5. Wymagania ogólne dla urz dzeń: 

1) dostawa urz dzeń do siedziby Gmin Partnerskich zgodnie z zestawieniem 

ilościowym podanym w Formularzu cenowym stanowi cym zał cznik Nr 3a do 

SIWZ. 

2) wszystkie dostarczone urz dzenia musz  być fabrycznie nowe i pochodzić  

z oficjalnej dystrybucji producenta. 

3) wszystkie dostarczone urz dzenia musz  być oznakowane przez producentów  

w sposób umożliwiaj cy bezproblemow  i jednoznaczn  identyfikację. 

4) wszystkie dostarczone urz dzenia musz  być zgodne z normami UE oraz 

posiadać deklarację zgodności CE. 

5) warunki gwarancji – jeśli nie jest inaczej określone w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, to okres gwarancji wynosi 24 miesi ce. Naprawy 

gwarancyjne musz  być realizowane przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego. 

6) wszystkie urz dzenia musz  być w momencie dostarczenia w pełni gotowe do 

pracy z systemami operacyjnymi Microsoft Windows lub Linux  

lub równoważnymi oraz w środowisku sieci LAN. 

4.6. Rozwiązania równoważne. 

W przypadku użycia w SIWZ lub zał cznikach odniesień do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiaj cy 

dopuszcza rozwi zania równoważne opisywanym. Wykonawca analizuj c 

dokumentację projektow  powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w SIWZ lub zał cznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza 

to, że s  podane przykładowo i określaj  jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub 

urz dzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych 

podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie 

negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwi zań przyjętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca, który zastosuje urz dzenia lub materiały równoważne 

będzie obowi zany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez 

niego urz dzenia i materiały spełniaj  wymagania określone przez zamawiaj cego. 

Użycie w SIWZ lub zał cznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 

oznacza, że zamawiaj cy akceptuje także wszystkie inne oznakowania 

potwierdzaj ce, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniaj  
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równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiaj cego oznakowania 

lub oznakowania potwierdzaj cego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniaj  równoważne wymagania, zamawiaj cy w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczn  producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które maj  zostać przez niego wykonane, spełniaj  

wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiaj cego. 

Użycie w SIWZ lub zał cznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniaj c  zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzaj cego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 

zamawiaj cy akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniaj ce zgodność. Zamawiaj cy akceptuje także inne odpowiednie 

środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczn  producenta, w 

przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile 

ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniaj  wymogi lub kryteria określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia. 

4.7. Zamawiaj cy nie zastrzega obowi zku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

4.8. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 

4.9. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 

48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania, 

48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 

48.82.00.00-2 Serwery, 

48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 

30.19.14.00-8 Niszczarki 

30.20.00.001 – Sprzęt komputerowy, 

30.21.33.00-8 Komputer biurkowy, 

30.21.31.00-6 Komputery przenośne, 

30.23.21.10-8 Drukarki laserowe, 

30.23.30.00-1 Urz dzenia do przechowywania i odczytu danych, 
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32.41.31.00-2 Rutery sieciowe, 

32.41.50.00-5 - Sieć Ethernet 

32.42.00.00-3 - Urz dzenia sieciowe 

32.42.40.00-1 - Infrastruktura sieciowa 

32.42.10.00-0 - Okablowanie sieciowe 

72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia, 

72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla 

użytkownika, 

72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania, 

72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu. 

 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Wykonawca jest zobowi zany wykonać zamówienie w zakresie w terminie  

do dnia 15.02.2019 r.  

5.2. Wykonawca przedstawi w dniu podpisania Umowy szczegółowy harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z terminami 

realizacji w harmonogramie ramowym, o których mowa w SIWZ. 

 

Rozdział 6 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

6.1. O udzielenie zamówienia mog  ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegaj  

wykluczeniu oraz spełniaj  określone przez zamawiaj cego warunki udziału  

w postępowaniu. 

 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

 

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiaj cy określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytow  na kwotę,  

co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 
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6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

1) Wiedza i doświadczenie: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiaj cy określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:  

a) co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało dostawę i 

wdrożenie systemu elektronicznego zarz dzania dokumentacj  o 

wartości systemu min. 70 000 ,00 PLN brutto. 

b) co najmniej jedno zamówienie polegaj ce na dostawie i wdrożeniu 

min. dwóch e-usług w ramach jednego zamówienia publicznego.        

               

2) Potencjał kadrowy: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiaj cy określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następuj cymi 

osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia: 

a) co najmniej jedna osoba, która brała udział w charakterze Kierownika 

Projektu w co najmniej dwóch projektach obejmuj cych dostawę i 

wdrożenie systemu elektronicznego zarz dzania dokumentacj  o 

wartości systemu min. 70 000,00 PLN brutto.; 

b) co najmniej jedna osoba pracuj ca w charakterze 

wdrożeniowca/szkoleniowca posiadaj ca minimum 3 letnie 

doświadczenie we wdrażaniu systemów dziedzinowych, która 

uczestniczyła w min. 2 projektach, 

c) co najmniej jedna osoba posiadaj ca kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonywania instalacji, projektów i nadzoru instalacji okablowania 

strukturalnego zgodnie z procedurami instalacyjnymi producenta 

zaoferowanego okablowania, potwierdzone aktualnym certyfikatem 

lub innym dokumentem wydanym przez producenta zaoferowanego 

okablowania strukturalnego; 

d) co najmniej jeden programista posiadaj cy minimum 3 letnie 

doświadczenie zawodowe w programowaniu. Programista ten brał 

udział w co najmniej dwóch zakończonych projektach, które dotyczyły 

zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu informatycznego. 

e) co najmniej jednego programistę posiadaj cego minimum 3 letnie 

doświadczenie zawodowe w programowaniu. Programista brał udział 
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w co najmniej dwóch zakończonych projektach, które dotyczyły 

zaprojektowania, wykonania i wdrożenia portalu/serwisu 

internetowego  dostosowanego do wymagań WCAG 2.0. 

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONAWCA MOŻE WSKAZAĆ 

JEDNĄ OSOBĘ DO PEŁNIENIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ WW. FUNKCJI O ILE 

SPEŁNIA ONA WARUNKI DLA  WSZYSTKICH FUNKCJI, PRZY KTÓRYCH 

ZOSTANIE WSKAZANA  
      

6.3. Zamawiaj cy może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). 

6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale  

8 SIWZ. 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt  

12–23 ustawy Pzp. 

7.2. Zamawiaj cy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 

1, 2, 4 i 8 ustawy. 

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz pkt 16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki s  wystarczaj ce do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrz dzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznan  krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpuj ce wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s  odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będ cego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem s du zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłyn ł określony w tym wyroku okres obowi zywania tego zakazu.  

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiaj cy, uwzględniaj c wagę  

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj ce dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ. 
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7.6. Zamawiaj cy może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

(art. 24 ust. 12 ustawy Pzp). 

7.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ. 

 

Rozdział 8 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowi ce wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowi zany jest 

złożyć w formie jednolitego dokumentu sporz dzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporz dzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.  wydanym na podstawie 

art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” 

lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SIWZ. 

 

Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu 

1. JEDZ składa się przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem 

standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 

um@terespol.pl 

2. Wykonawca może złożyć JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD. Jednolity 

Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia 

ESPD dla przedmiotowego postępowania (w zakresie Części I) jest dostępny na 

stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu wypełnienia własnego oświadczenia 

w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien 

wykonać kolejno następujące czynności: 

 pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący 

Załącznik Nr 4a do SIWZ, który po zaimportowaniu do  

narzędzia dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą 

powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiaj cego 

(Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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wypełnić i złożyć JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie  

i niniejszej SIWZ). 

 wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;  

 zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;  

 załadować pobrany plik, wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do 

wypełniania JEDZ, 

 po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu 

elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie.   

 podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać 

zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu 

Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. 

Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji 

open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

 Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej 

oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to 

niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do 

dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 

szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

 Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres 

poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści 

przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę 

postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo 

dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy),   

 Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia 

wiadomości zawierającej JEDZ 

 datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego., 

 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format 

przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.   

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 

składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku 
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Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.  

3. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania 

Jednolitego Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień 

Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, 

Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

4. Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na 

stronie UZP, Zamawiaj cy zastrzega, że w Części III, Sekcja C Jednolitego 

dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub 

wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej 

wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa ochrony środowiska, 

prawa socjalnego, prawa pracy?” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: 

 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu 

karnego; 

 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 

218 - 221 Kodeksu karnego; 

 przestępstwa o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r., o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U poz. 769). 

5. W związku z tym, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie 

stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 

5-7 ustawy Pzp, to Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej 

wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

ustawy Pzp, w Części III, Sekcja C Jednolitego dokumentu „Podstawy 

związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 

zawodowymi”. 

WAŻNE: 

Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania 

sekcji   części I  formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji w części I . Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, 

określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o 

stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). 

 

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji  

z otwarcia ofert), jest zobowi zany do przekazania zamawiaj cemu 

http://www.uzp.gov.pl/
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oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty b dź informacje potwierdzaj ce, że powi zania z 

innym wykonawc  nie prowadz  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

 

8.4. Zamawiaj cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, zamawiaj cy może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzaj cych, że nie podlegaj  wykluczeniu oraz spełniaj  

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodz  uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie s  już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności 

dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 

 

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej 

SIWZ: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzaj cej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytow  wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesi c przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do 

warunku określonego w pkt. 6.2.2 SIWZ. 

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ci głych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
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upływem terminu składania ofert, 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, oraz zał czeniem dowodów określaj cych czy te 

dostawy zostały wykonane lub s  wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, s  referencje b dź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ci głych s  

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ci głych nadal wykonywanych referencje b dź inne dokumenty 

potwierdzaj ce ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert 

zgodnie z wzorem stanowi cym Załącznik nr 6 do SIWZ – w 

odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 1) SIWZ. 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

sporz dzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – w odniesieniu 

do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 2) SIWZ. 

 

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy  

z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej 

SIWZ: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzaj cego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesi ce przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj cego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzaj cego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesi ce przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj cego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj  wpisu  

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku s du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji – dokumentów potwierdzaj cych dokonanie płatności tych 

należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wi ż cego porozumienia w sprawie spłat tych należności - 

sporz dzonego według wzoru stanowi cego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne  

- sporz dzonego według wzoru stanowi cego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie  

z wzorem stanowi cym z Załącznik nr 8 do SIWZ; 
 

 

 

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

 

a) Wydrukowany wynik testu PassMark CPU Mark procesora dla zestawu 

komputerowego wydrukowany ze strony internetowej 
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http://www.cpubenchmark.net. Wynik procesora  opublikowany po 

26.09.2018 r. Wynik co najmniej 8000 pkt. 

b) Wydrukowany wynik testu PassMark CPU Mark procesora dla 

komputera przenośnego wydrukowany ze strony internetowej 

http://www.cpubenchmark.net. Wynik procesora  opublikowany po 

26.09.2018 r. Wynik co najmniej 7600 pkt. 

c) Wydrukowany wynik testu MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 

Battery Life) lub kartę katalogow  produktu potwierdzaj c  czas pracy 

na zasilaniu bateryjnym. Czas pracy na baterii min. 3h. 

d) Wydrukowany wynik testu SPECint_rate_base2006 procesora dla 

serwera z macierz  dysków_WidowsSerwer_30CAL. Wynik nie gorszy 

niż 631 punktów. 

e) Wydrukowany wynik testu SPECint_rate_base2006 procesora dla 

serwera z macierz  dysków. Wynik nie gorszy niż 631 punktów. 

f) Wydrukowany wynik testu SPECint_rate_base2006 procesora dla 

serwera (modernizacja sieci LAN). Wynik nie gorszy niż 631 punktów. 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy oraz § 16 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  

2016  poz.  1126)  dopuszcza,  by dokumenty, o których mowa powyżej 

sporządzone były w języku angielskim. 
 

 

 

 

 

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,  

o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budz  w tpliwości Zamawiaj cego, może on 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 

były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim 

dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie 

odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiaj cy wymaga poprzez 

ż danie dokumentów, Zamawiaj cy może odst pić od ż dania tych dokumentów 

od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw 

wykluczenia s  odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub 

odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia. 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,                 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ s dowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp; 

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzaj ce odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesi ce przed upływem tego terminu. 

8.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 

zawieraj cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje 

się.  

8.13. W przypadku w tpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiaj cy może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotycz cych tego dokumentu. 

8.14. Wykonawca maj cy siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby maj cej miejsce zamieszkania poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 8 

SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. a) SIWZ, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawieraj cym oświadczenie 

tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem s dowym, 

administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ 

zdanie pierwsze stosuje się. 

8.15. W przypadku w tpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiaj cy może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotycz cych tego dokumentu. 

8.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiaj cy pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajduj  się 

w posiadaniu Zamawiaj cego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiaj cego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiaj cy w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 

s  one aktualne.  

8.18. Dokumenty sporz dzone w języku obcym musz  być złożone wraz  

z tłumaczeniami na język polski.  

8.19. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.16 SIWZ s  

sporz dzone w języku obcym Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia 

ich tłumaczenia na język polski. 

Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH  

W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
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9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego ł cz cych go z nim stosunków 

prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiaj cemu, że realizuj c zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiaj c (WRAZ  

Z OFERTĄ) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.3. Zamawiaj cy oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalaj  na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodz , wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  

i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp. 

9.4. W odniesieniu do warunków dotycz cych wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mog  polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuj  roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności s  wymagane (jeżeli dotyczy). 

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzaj  spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodz  wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiaj cy ż da, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiaj cego: 

a) zast pił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowi zał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansow  lub 

ekonomiczn , o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.  

9.7. W celu oceny czy wykonawca polegaj c na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiaj cym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ł cz cy wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiaj cy może 

ż dać dokumentów, które określaj  w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotycz cych doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotycz . 

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 

także JEDZ dotycz ce tych podmiotów. 

9.9. Podwykonawcy. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:  

a) jest zobowi zany wypełnić część II sekcja D JEDZ, oraz wskazać części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców, 

b) nie jest zobowi zany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy JEDZ 

(Zamawiaj cy nie ż da także złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.7.2 

SIWZ wobec podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ) 

c) jest zobowi zany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do 

SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile s  znane). 

 

Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

10.1. Wykonawcy mog  wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiaj  pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych się o udzielenie zamówienia: 

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

wykazuj  zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiaj cy nie precyzuje szczególnego 

sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych się 

o udzielenie zamówienia. 
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b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegaj cych się o zamówienie. Dokumenty  

te potwierdzaj  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, 

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców, 

d) zobowi zani s  oni na wezwanie Zamawiaj cego, złożyć dokumenty  

i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty  

i oświadczenia, o których mowa: 

 w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy 

wskazuje/-  spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych  

w pkt. 6.2 SIWZ, 

 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa 

każdy z Wykonawców, 

 w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, 

który/którzy wskazuje/-  potwierdzenie spełniania przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiaj cego. 

 

Rozdział 11 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

11.2. Komunikacja między zamawiaj cym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drog  elektroniczn  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Jeżeli zamawiaj cy lub 

wykonawca przekazuj  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drog  

elektroniczn , każda ze stron na ż danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez 
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wykonawcę, zamawiaj cy domniema, że korespondencja wysłana przez 

zamawiaj cego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę 

została mu doręczona w sposób umożliwiaj cy zapoznanie się z jej treści . 

11.4. Korespondencję zwi zan  z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: 

Gmina Miasto Terespol  

ul. Czerwonego Krzyża 26,  

21-550 Terespol,  

fax: +48 (83) 375 23 27, 

Adres poczty elektronicznej: um@terespol.pl 

11.5. Ze strony Zamawiaj cego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się  

z Wykonawcami, w sprawie przetargu s : 

a) Józef Paderewski e-mail: jpaderewski@terespol.pl 

b) Anna Łukasik e-mail: alukasik@terespol.pl 

od poniedziałku do pi tku w godzinach pracy urzędu określonych w pkt. 1.1. 

SIWZ z wył czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11.6. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

11.7. Jednocześnie Zamawiaj cy informuje, że przepisy ustawy nie pozwalaj   

na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiaj cym jak i osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany  

w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiaj cy nie będzie reagował na inne 

formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub 

osobisty w swojej siedzibie. 

11.8. W postępowaniu oświadczenia i dokumenty składa się w formie pisemnej  

(w przypadku, gdy przepisy wymagaj  takiej formy) albo w postaci 

elektronicznej, z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia 

podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 

potwierdzają 

11.9. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez 

Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.  
 

UWAGA! 

Złożenie JEDZ wraz z ofert  na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 
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o świadczeniu usług drog  elektroniczn .  
 

11.10. JEDZ należy przesłać na adres email: um@terespol.pl 
 

11.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporz dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ż dać 

zamawiaj cy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporz dzeniem” składane przez wykonawcę 

i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy 

złożyć w oryginale. 

11.12. Zobowi zanie, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ należy złożyć w formie 

analogicznej jak w pkt. 11.11 SIWZ tj. w oryginale. 

11.13. Dokumenty, o których mowa w rozporz dzeniu, inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej w pkt 11.11 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot 

trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej 

powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność 

z oryginałem). 

11.14. Zamawiaj cy może ż dać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporz dzeniu, innych niż 

oświadczeń, wył cznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi w tpliwości co do jej prawdziwości. 

11.15. Dokumenty sporz dzone w języku obcym s  składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Wykonawca jest zobowi zany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN 

(słownie: pięćdziesi t tysięcy zł), 

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następuj cych formach: 

a) pieni dzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

12.3. Wadium wnoszone w pieni dzu należy wpłacić przelewem na następuj cy 

rachunek bankowy Zamawiaj cego:  

PKO Bank Polski S.A.,  

Nr rachunku: 40 1020 1260 0000 0702 0108  5539 

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IP.271.11.2018.AL 

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni dzu, zamawiaj cy uzna wadium, które 

znajdzie się na rachunku bankowym zamawiaj cego przed upływem terminu 

składania ofert. 

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancj  nieodwołaln , bezwarunkow   

i płatn  na pierwsze pisemne ż danie zamawiaj cego, sporz dzon  zgodnie  

z obowi zuj cymi przepisami i powinna zawierać następuj ce elementy: 

a) nazwę daj cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(zamawiaj cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielaj cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowi zanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze ż danie 

zamawiaj cego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiaj cy 

wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).  

12.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres zwi zania ofert , pocz wszy 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

12.8. Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyj tkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 

12.9. Zamawiaj cy zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
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12.10. Zamawiaj cy zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12.11. Zamawiaj cy ż da ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiaj cego. 

12.12. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, 

z przyczyn leż cych po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzaj cych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

12.13. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leż cych po stronie wykonawcy. 

12.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotycz  również 

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach 

określonych w ustawie. 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

13.2. Zamawiaj cy nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. 

13.3. Zamawiaj cy nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

13.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13.5. Treść oferty musi być zgodna z treści  SIWZ. 

13.6. Oferta wraz z zał cznikami musi być sporz dzona czytelnie. 

13.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej 

sporz dzeniu musz  być parafowane przez wykonawcę. 

13.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentuj c  
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wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnion  do reprezentowania wykonawcy. 

13.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisuj ca ofertę (reprezentuj ca wykonawcę lub 

wykonawców występuj cych wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza musi zostać doł czone do oferty. 

13.10. Oferta wraz z zał cznikami musi być sporz dzona w języku polskim. Każdy 

dokument składaj cy się na ofertę lub złożony wraz z ofert  sporz dzony w 

języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

13.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sob  poł czone i kolejno 

ponumerowane. 

13.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawieraj ca jak kolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez wykonawcę. 

13.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania, że nie mog  być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

musz  być oznaczone przez wykonawcę klauzul  „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że 

zastrzeżone informacje stanowi  tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności 

określaj c, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 

ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, 

jeżeli spełnia ł cznie 3 warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

jest to inna informacja maj ca wartość gospodarcz , 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania 

poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowi ce tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale 

spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

13.15. Oferta musi zawierać: 
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1) Formularz ofertowy sporz dzony i wypełniony według wzoru stanowi cego 

Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty oraz 

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze 

odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

2) Formularz cenowy sporz dzony i wypełniony według wzoru stanowi cego 

Załącznik Nr 3a do SIWZ.  

Uwaga: 

W przypadku sporządzenia zestawienia cenowego przez Wykonawcę na 

własnym formularzu, wymaga się, aby Wykonawca uwzględnił w nim 

wszystkie elementy, które są zawarte w Załączniku nr 3a do SIWZ. 

Załącznik nr 3a do SIWZ lub własny formularz złożony przez Wykonawcę, 

będą stanowić treść oferty w związku z tym nie podlegają one 

uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Niezłożenie tego 

dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

3) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegaj cych się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa  

o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być zał czone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie 

do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofert , chyba, że 

zamawiaj cy może je uzyskać w szczególności za pomoc  bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizuj cych zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570),  

a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 

6) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (jeżeli dotyczy). 

13.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiaj cy zapoznanie się z jej zawartości  bez naruszenia zabezpieczeń 

przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym 

opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następuj ce oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Wykonawcy; 

b) Gmina Miasto Terespol  
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ul. Czerwonego Krzyża 26,  

21-550 Terespol,  

c) OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA – „Dostawę e-usług wraz 

ze sprzętem do gmin partnerskich Euroregionu Bug w ramach projektu 

„Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie 

Euroregionu Bug - Znak sprawy: IP.271.11.2018.AL 

d) Nie otwierać przed dniem 05.11.2018 r. do godz. 11:15 

13.17. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie 

koperty. 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć 

w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie: 

Urzędu Miasta Terespol  

ul. Czerwonego Krzyża 26,  

21-550 Terespol,  

pokój Nr 13. 

14.2. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ. 

14.3. Uwaga: Decyduj ce znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania 

przesyłk  pocztow  lub kuriersk . 

14.4. Otwarcie ofert nast pi w dniu 05.11.2018 r. do godz. 11:15 w siedzibie: 

Urzędu Miasta Terespol  

ul. Czerwonego Krzyża 26,  

21-550 Terespol,  

pokój Nr 10. 

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że 

zamawiaj cy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie 

oznaczonej jak w pkt. 13.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

14.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) 

uprawnion  do reprezentowania wykonawcy. 

14.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog  uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiaj cy przekaże wykonawcy 

informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. 

14.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiaj cy zamieści na własnej  
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stronie internetowej (https://umterespol.e-biuletyn.pl) informacje dotycz ce: 

1) kwoty, jak  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

14.9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1, 

zamawiaj cy niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę oraz zwróci ofertę po 

upływie terminu do wniesieniu odwołania. 

 

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

15.1. Wykonawca jest zwi zany ofert  przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 

15.2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego może przedłużyć 

termin zwi zania ofert , z tym, że zamawiaj cy może tylko raz, co najmniej  

na 3 dni przed upływem terminu zwi zania ofert  zwrócić się do wykonawców  

o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne 

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest  

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres zwi zania 

ofert . 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

16.1. Obowi zuj c  form  wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na 

podstawie Formularza cenowego (Załącznik Nr 3a do SIWZ). W trakcie oceny 

ofert Zamawiaj cy kierować się będzie wskazan  cen  brutto wyszczególnion  w 

Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 3 do SIWZ), która obejmować będzie 

wszystkie koszty i składniki zwi zane z wykonaniem zamówienia w zakresie 

wynikaj cym z opisu przedmiotu zamówienia. 

16.2. Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania określaj ce standard, jakość  

i sposób wykonania zamówienia, określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

16.3. W ofercie należy podać cenę netto realizacji zadania, cenę brutto obejmuj c  

należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

16.4. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletn , jednoznaczn   

i ostateczn . 
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16.5. Cena ofertowa powinna być podana z dokładności  do 1 grosza, tj. do dwóch 

miejsc po przecinku. 

16.6. Wszelkie rozliczenia dotycz ce realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w 

niniejszej specyfikacji dokonywane będ  w złotych polskich. 

16.7. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiaj cego 

obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Wykonawca w formularzu ofertowym podaje wartość netto, kwotę podatku VAT, 

który odprowadzi Zamawiaj cy (celem doliczenia jej do ceny ofertowej na 

podstawia art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) oraz wartość brutto. Wykonawca, składaj c 

ofertę, informuje Zamawiaj cego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego, wskazuj c nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazuj c ich wartość bez kwoty podatku.   

16.8. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto 

jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

16.9. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2 do 

SIWZ.  

Rozdział 17 

BADANIE OFERT 

 

17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiaj cy może ż dać od wykonawców 

wyjaśnień dotycz cych treści złożonych ofert. 

17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadz  się raż co 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudz  w tpliwości 

zamawiaj cego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiaj cego lub wynikaj cymi z odrębnych 

przepisów oraz w przypadkach określonych w ust. 1a ustawy, zamawiaj cy 

zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotycz cych 

wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 

ustawy. 

Obowi zek wykazania, że oferta nie zawiera raż co niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

17.3. Zamawiaj cy poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegaj ce na niezgodności oferty z SIWZ, niepowoduj ce 

istotnych zmian w treści oferty, 
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 niezwłocznie zawiadamiaj c o tym wykonawcę, którego oferta została 

 poprawiona. 

Rozdział 18 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

18.1. Zamawiaj cy dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następuj cych kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

(w %) 

1 Cena  60 

2 
Długość okresu gwarancji na dostarczony 

sprzęt i oprogramowanie (G) 
40 

 

18.2. Zamawiaj cy dokona oceny ofert przyznaj c punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmuj c zasadę, że 1% = 1 punkt. 

18.3. Punkty za kryterium „Cena” zostan  obliczone według wzoru: 

  Cn 

C =  ------- x 60 pkt  

    Cb 

 gdzie, 

C - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższ  cen  otrzyma 60 punktów a pozostałe 

oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny 

odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokr glony 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

18.4.1. Kryterium „Długość okresu gwarancji na dostarczony sprzęt  

i oprogramowanie” liczone w okresach miesięcznych: 

  W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, 

Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.  

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 48 

miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.  
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W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 24 a 48 miesięcy Wykonawca 

otrzyma pkt wg wzoru: 

               G o 

G = -----------   x 40 pkt 

             G max. 

gdzie:  

G  -  wartość punktowa, któr  należy wyznaczyć, 

G max. -  najdłuższy oferowany kres gwarancji, 

Go -  okres gwarancji podany w badanej ofercie. 

 

Uwaga: 

Zamawiaj cy określa minimaln  oraz maksymaln  długość okresu gwarancji na 

dostarczony sprzęt i oprogramowanie w przedziale od 24 miesięcy do 48 

miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji 

krótszego niż 24 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy 

Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę 

odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż 

wyznaczony maksymalny 48 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiaj cy 

przyjmie do obliczeń wartość 48 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny 

ofert „Długość okresu gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie”. 

Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w 

przedziale od 24 do 48 miesięcy). 

 

Uwaga: 

Kryterium gwarancji nie jest objęty następujący przedmiot zamówienia: 

1) Serwer z macierz  dysków; 

2) Serwer z macierz  dysków_Windows Serwer 30CAL; 

3) Urz dzenie UTM zabezpieczaj ce sieć LAN v1;  

4) Urz dzenie UTM zabezpieczaj ce sieć LAN v2;  

5) Podpis elektroniczny; 

6) Gmina Jabłoń_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów; 

7) Gmina Leśna Podlaska_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan 

zagospodarowania i umożliwiaj ca generowanie wypisów; 

8) Gmina Milanów_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów; 

9) Gmina Wisznice_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów; 
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10) Miasto Terespol_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów; 

dla którego wymagany jest okres gwarancji określony w opisie 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,  

 

18.4.2. Kryterium gwarancji nie jest objęty przedmiot zamówienia, dla którego 

wymagany jest okres gwarancji określony w opisie przedmiotu zamówienia 

– załącznik nr 1 do SIWZ, opisany odpowiednio w dokumentach: 

1) 03_Serwer z macierz  dysków p.10 – gwarancja min. 36 miesięcy; 

2) 03_Serwer z macierz  dysków_Windows Serwer 30CAL p.10 – gwarancja min. 36 

miesięcy; 

3) 05_Urz dzenie UTM zabezpieczaj ce sieć LAN v1 p10.1 – gwarancja min. 36 

miesięcy;  

4) 06_Urz dzenie UTM zabezpieczaj ce sieć LAN v2 p.10.1 – gwarancja min. 60 

miesięcy;  

5) 24_Podpis elektroniczny– gwarancja 24 miesiące;  

6) 30_Gmina Jabłoń_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów  p.V– gwarancja 60 miesięcy; 

7) 30_Gmina Leśna Podlaska_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan 

zagospodarowania i umożliwiaj ca generowanie wypisów p.V – gwarancja 60 miesięcy; 

8) 30_Gmina Milanów_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów p.V – gwarancja 60 miesięcy. 

9) 30_Gmina Wisznice_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów p.V – gwarancja 60 miesięcy. 

10) 30_Miasto Terespol_E-usługa udostepniaj ca miejscowy plan zagospodarowania i 

umożliwiaj ca generowanie wypisów p.V – gwarancja 60 miesięcy. 

 

18.5. Za najkorzystniejsz  ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największ  

ilość punktów (O) obliczon  na podstawie wzoru: 

 
O = C + G  

gdzie:  

O- ł czna ilość punktów oferty ocenianej,  

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na 

dostarczony sprzęt i oprogramowanie”. 
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Rozdział 19 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

19.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiaj cy informuje niezwłocznie 

wszystkich wykonawców o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli s  miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

przyznan  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i ł czn  punktację,  

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotycz cych wydajności lub 

funkcjonalności,  

 unieważnieniu postępowania, 

 podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.3. Informacje o których mowa w pkt. 19.2 tiret pierwszy Zamawiaj cy opublikuje na 

swojej stronie internetowej: (https://umterespol.e-biuletyn.pl). 

 

Rozdział 20 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegaj cych się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 

podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiaj cego przedłoży umowę reguluj c  

współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z Zamawiaj cym oraz do wystawiania dokumentów 

zwi zanych z płatnościami. 

20.2. Osoby reprezentuj ce wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sob  dokumenty potwierdzaj ce ich umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów zał czonych 

do oferty. 

20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiaj cy 
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powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

20.4. Wykonawca zobowi zany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale 21 niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział 21 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , zobowi zany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następuj cych formach: 

a) pieni dzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

zobowi zaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiaj cego: 

PKO Bank Polski S.A.   

Nr rachunku: 40 1020 1260 0000 0702 0108 5539 

Tytuł przelewu: „Znak sprawy: IP.271.11.2018.AL. – ZNWU” 

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w 

dniu podpisania umowy przez Zamawiaj cego, przed jej podpisaniem. Wniesienie 

zabezpieczenia w pieni dzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek 

Zamawiaj cego zostanie uznany kwot  zabezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przez Zamawiaj cego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. 

21.5. Zamawiaj cy zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania umowy i uznania przez Zamawiaj cego za należycie wykonane. 

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Rozdział 22 

POSTANOWIENIA UMOWY 
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22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

22.2. Z wykonawc , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , zostanie 

zawarta umowa, o której mowa w pkt. 22.1 SIWZ. 

22.3. Zamawiaj cy przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, 

na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych 

w Projekcie Umowy. 

Rozdział 23 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

23.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiaj cego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

23.2. Zamawiaj cy udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na  

6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazuj c treść zapytań  

wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieści tak  informację na własnej stronie  

internetowej: (https://umterespol.e-biuletyn.pl), pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyn ł do zamawiaj cego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

23.3. Zamawiaj cy może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Zmianę SIWZ zamawiaj cy zamieści na własnej stronie internetowej 

(https://umterespol.e-biuletyn.pl). 

23.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadz cej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w 

ofertach, zamawiaj cy przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tak  informację na 

własnej stronie internetowej (https://umterespol.e-biuletyn.pl). 

23.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treści  SIWZ, a treści  udzielonych 

wyjaśnień i zmian, jako obowi zuj c  należy przyj ć treść informacji zawieraj cej 

późniejsze oświadczenie Zamawiaj cego. 

 

Rozdział 24 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane s  w dziale VI ustawy. 

24.2. Środkami ochrony prawnej s  odwołanie i skarga do s du. 

24.3. Środki ochrony prawnej przysługuj  wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy. 

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuj  
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

24.5. Odwołanie przysługuje wył cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiaj cego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie 

ustawy. 

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiaj cego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać ż danie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwołania. 

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

24.8. Odwołuj cy przesyła kopię odwołania zamawiaj cemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treści  

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiaj cy mógł zapoznać 

się z treści  odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nast piło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następuj cych terminach: 

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiaj cego 

stanowi cej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 

SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 

internetowej. 

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powzi ć wiadomość o okolicznościach stanowi cych 

podstawę jego wniesienia. 

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do s du. 

24.11. Skargę wnosi się do s du okręgowego właściwego dla siedziby zamawiaj cego. 

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłaj c jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest 
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równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Rozdział 25 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj cy informuje, 

że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będ  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu zwi zanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

na Dostawę e-usług wraz ze sprzętem do gmin partnerskich Euroregionu 

Bug w ramach projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin 

partnerskich na terenie Euroregionu Bug” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będ  osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy będ  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, 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; 

5) obowi zek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotycz cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

zwi zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikaj  z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będ  podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotycz cych 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmian  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmian  postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw  
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Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego zał czników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo ż dania 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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotycz cych 

narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w zwi zku 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 danych 

osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Rozdział 26 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Zamawiaj cy nie przewiduje: 
 zawarcia umowy ramowej, 

 składania ofert wariantowych, 

 rozliczania w walutach obcych, 

 aukcji elektronicznej, 

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 27 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integraln  części  SIWZ s  zał czniki: 

Zał cznik Nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zał cznik Nr 2 -  Projekt umowy. 

Zał cznik Nr 3 –  Wzór Formularza ofertowego. 

Zał cznik Nr 3a –  Wzór Formularza cenowego. 

Zał cznik Nr 4 -  Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)  

w formacie .pdf (pogl dowo). 

Zał cznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiaj cego dla 

przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania 

przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,  
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Zał cznik Nr 5 –  Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy 

kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), 

Zał cznik Nr 6 –  Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie zamawiającego 

w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zał cznik Nr 7 –  Wzór wykazu osób – składany na wezwanie zamawiającego w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zał cznik Nr 8 –  Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) -

 g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 

26 ust. 1 ustawy Pzp. 


