
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

 URBIS SP Z O.O. UL. CHROBREGO 24/25, 62-200 GNIEZNO  

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej progi unijne o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019) – dalej p.z.p.  

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU NA 

POTRZEBY URBIS SP. Z O.O. 3 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NIE STARSZYCH 

NIŻ Z 2021 R. SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH/ URZĄDZEŃ 

SPECJALISTYCZNYCH: 

— ŁADOWARKA KOŁOWA- 1 SZT (DALEJ „SAMOCHÓD” LUB „PRZEDMIOT 

LEASINGU”) – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE 

SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA DO JAZDY W TRUDNYM 

TERENIE 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 2 ZADANIA. 

— MOBILNY PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ 

CZĘŚĆ 3 ZADANIA. 

 

 



Nr postępowania:  ZP-URB-5/2021 

 

 

 
 
 

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

URBIS SP Z O.O. 

UL. CHROBREGO 24/25 

62-200 GNIEZNO 

Adres e-mail:  urbis@urbis.gniezno.pl 

      Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

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

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informuję, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, 

ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000069876, REGON: 630952490, 

NIP: 7840041944, wysokość kapitału zakładowego: 23.040.000,00 zł. 

• ADO powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD); jest nim Marcin Jan Grzesiak, dane 

kontaktowe: iod_urbis@prawni.pro, +48 61 2507771. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] 

i mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez ADO polegających na dochodzeniu roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. 

mailto:iod_urbis@prawni.pro


• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi 

księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi kurierskie, operatorom pocztowym, podmiotom na rzecz 

których ADO świadczy usługi itp. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz okres 

przedawnienia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody). 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne 

obowiązujące przepisy. 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości realizacji umowy. 

• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. 

procedurę odwróconą).  

3. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. IX.3. 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie 

dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej ocenia, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5. .Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa powyżej do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:  

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

2019 ze zm.) 2) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1stycznia 



2021r.w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w 

złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 

2021 r., poz. 11); 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2019 r., 

poz. 2447); 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452); 5) 

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. 2020 r., poz. 2415); 6) Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych 

w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 2439); 7) Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453); 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

9. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

10.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa 

w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY 

URBIS SP. Z O.O. 3 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NIE STARSZYCH NIŻ Z 2021 R. SAMOCHODÓW 

SPECJALISTYCZNYCH/ URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH: 

— ŁADOWARKA KOŁOWA- 1 SZT (DALEJ „SAMOCHÓD” LUB „PRZEDMIOT LEASINGU”) – 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO 

SWZ, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA DO JAZDY W TRUDNYM TERENIE 1 SZT.- 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ 

CZĘŚĆ 2 ZADANIA. 

— MOBILNY PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 3 ZADANIA. 



Zamówienie podzielone jest na 3 części : 

Część zamówienia nr 1: ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot 

leasingu”) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, część 

pierwsza zadania  

Część zamówienia nr 2: — samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w trudnym terenie -– 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ część druga zadania 

Część zamówienia nr 3: — mobilny przesiewacz bębnowy-– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, część trzecia zamówienia. 

 

Każdy w Wykonawców może złożyć ofertę na maksymalnie 3 części zamówienia. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

    43261100 Ładowarki mechaniczne     

           43411000 Maszyny sortujące i przesiewające 

           34142300 Pojazdy samowyładowcze 

 V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku  odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 

Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w 

postępowaniu.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi:  

od dnia podpisania umowy  do 31.08.2021  część pierwsza zadania 

od dnia podpisania umowy  do 31.12.2021  część druga zadania 

od dnia podpisania umowy  do 31.08.2021  część trzecia zadania 

 



2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU -DOTYCZĄ KAŹDEJ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

      a)  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował , w okresie  

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  

       działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 dostawę pojazdu odpowiadającego swym 

rodzajem przedmiotowy zamówienia tj. ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem (dalej 

„Samochód” lub „Przedmiot leasingu”) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 

się w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzone stosownymi referencjami. Dotyczy 1 części 

zamówienia. 

b)     Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował , w okresie  

       ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  

       działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 dostawę pojazdu odpowiadającego swym 

rodzajem przedmiotowy zamówienia tj. samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w 

trudnym terenie -– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 

do SWZ, potwierdzone stosownymi referencjami. Dotyczy 2 części zamówienia. 

c)     Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował , w okresie  

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  

       działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 dostawę pojazdu odpowiadającego swym 

rodzajem przedmiotowy zamówienia tj. mobilny przesiewacz bębnowy ( „Przedmiot leasingu”) 

– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, 

potwierdzone stosownymi referencjami. Dotyczy 3 części zamówienia. 

 

 

 

 

 



IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp ;  

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy 

będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym 

mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa pkt. IX.2.2;  

4) 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;  

3. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 1. i 2. powyżej (przesłanki 

obligatoryjne i fakultatywne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 

111 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2. ppkt 2)- 4), jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do 

naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i 

okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem 

oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub 

podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, b) zreorganizował 

personel,6 c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego 

do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził 



wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt 5 , nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PRZEDMIOTOWE,PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE) 

1.  Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:  

1) braku podstaw wykluczenia  

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, 

zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać 

Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),. 

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia 

sekcji , w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części 

IV JEDZ. Zamawiający 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 środowiska, 

prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: − 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 ze zm.). W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje 

przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) i 3) w zakresie 

odnoszącym się do pkt. 2) lit. b) ustawy Pzp w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu 

„Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” 

Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, stanowiących 

obligatoryjną przesłankę wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. f) i h) oraz pkt 2) 

ustawy Pzp.  

      Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania 

oraz cechy, zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 



Przedmiotowe środki dowodowe wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą. 3. Jeżeli złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. 4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści przedmiotowych środków dowodowych. 5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza 

się zaoferowanie 3 rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie 

takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych. 6. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim 

przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 

normami. 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

Przedmiotowe środki dowodowe, w tym: a) Specyfikacja techniczna, sporządzona zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty; b) materiały informacyjne (opisy / 

katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia w tym 

wyposażenia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski - potwierdzające spełnienie 

wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ. 

4.   Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych 

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 5)1-8)  

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca składa:  

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego,  

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,  

d) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczącej skazania za przestępstwo (w zakresie odnoszącym 

się do art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp), - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem;  

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 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową albo oświadczenie 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  



3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 

lub opłat wraz z zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 

innym dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji;  

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w pkt. IX.1 i 2 SWZ. 

  7) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy 

Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem;       

8) Wykaz dostaw 

wykaz dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub  

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres  

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich  

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów  

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane  

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne  

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi  

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych  

są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku  

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje  



bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być  

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do SWZ).-dotyczy osobno każdej z części 

zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 5.1) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru , takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 

109 ust. 1 pkt 2 lit. a, 3 (w zakresie odnoszącym się do art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp);  

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3), zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 5.1) lit. d), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 

pkt. 5.1) lit. e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków 

dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) 

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt. 5.7) – 

składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach 

rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.  

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1) ppkt. 2) i 3), powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

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

dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a) oraz 3 (w 

zakresie dotyczącym skazania za przestępstwo) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, lub administracyjnym, notariuszem, albo organem 

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

zamieszkania Wykonawcy.. 



9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca składa: 1) wykaz dostaw zrealizowanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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 dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te  zostały wykonane należycie, przy czym 

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

rzecz którego dostawy były realizowane , a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 3 lat, o którym 

mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;  

10. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw realizowanych wspólnie 

z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 9.1) dotyczy dostaw w których realizacji 

Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  

11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 lub podmiotowe środki 

dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 

który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

12. 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 17.02.2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie 

dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru 

referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność.  

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę 

lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

15. Udostępnienie zasobów:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych.  



2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 15.3), potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy.  

6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 podmiotu udostepniającego zasoby, 



potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

10) Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny 

mieć formę elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy 

z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 

ust. 1 ustawy Pzp.  

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia 

oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby 

może ograniczyć się do wypełnienia sekcji . W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.  

11) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w pkt. 5. 1) lit. a) oraz c)- d) potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających 

zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 7-9.  

16. Podwykonawstwo 1) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części 

zamówienia. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) 

jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców; b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego 

podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego 

dokumentu. c) jest zobowiązany wskazać w Ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa 

zostały określone we wzorze umowy.  

17. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

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

publicznego.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, 

o których mowa w pkt X.2. natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

wykazują zgodnie z pkt VIII.4  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. X.2., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  



4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 

na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o 

których mowa w pkt. X., przy czym: a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8. 

składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w 

zakresie i na zasadach opisanych w VIII. b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 

X.6. składa każdy z nich. 

 5) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w 

odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

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

aktualność. 

XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI  

1. Informacje ogólne  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urbis@urbis.gniezno.pl  

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Katarzyna Kolenda  tel. 508 052 156, e-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl  

Rafał Kaczmarek   tel. 693 333 724 , e-mail : rafal.kaczmarek@urbis.gniezno.pl 

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

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”.  

4) 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).  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

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

6) 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.  

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania 
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2. Złożenie oferty  

1) Wykonawca składa ofertę 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/wniosku4 Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

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

2) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:   

a) oświadczenie, o których mowa w pkt X ust .2. SWZ; (JEDZ) 

b) Przedmiotowe środki dowodowe, w tym: a) Specyfikacja techniczna, sporządzona zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty;  

c) materiały informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materiały) oferowanego 

przedmiotu zamówienia w tym wyposażenia - w języku polskim lub przetłumaczone na język polski - 

potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ. 

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

dotyczy).  

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

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

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

6) 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. 

7) 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.  

8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

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

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

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

wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków)  

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


1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: urbis@urbis.gniezno.pl 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 8 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

4. Otwarcie ofert  

1) Ofertę należy złożyć do dnia 9.07.2021 r. do godziny 11:00.  

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.07.2021 r., o godzinie 11:15. Otwarcie ofert następuje poprzez 

użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

5. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ  

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ, o którym mowa w pkt. 2.  

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 

2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 



 5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  

6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ.  

7) Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

8) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY   

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

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 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. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 

......%. 

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. 

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 

2020 r. poz. 106), 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. 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; 

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.   

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:                        

12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 złotych); osobno dla każdej części 

zamówienia. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO Bank Polski I oddział 

w Gnieźnie nr rachunku . 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308                                                                                      

z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .......................................................................  

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 



XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni , tj. do dnia 29.09.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, 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 60 dni.  

 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert:  

1) Cena (C) - waga kryterium 70 %;  

2) Termin realizacji– waga 30% 

 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 1) Cena (C) - waga 70 % maksymalna liczba punktów: 70. cena najniższa brutto* C = ---------------------

--------------------------- x 100 pkt x 70 % cena oferty ocenianej brutto  

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  

2) Termin realizacji – waga 30% maksymalna liczba punktów:30. Dotyczy 1-3 części zadania. 

W ramach kryterium termin realizacji przedmiotu umowy oceniany będzie zaoferowany w ofercie 

termin realizacji w taki sposób, że: −  

Do  dnia   31.08.2021 r.          –      15 pkt  

Do  dnia   21.08.2021 r.          –      30 pkt  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji powyżej 31.08.2021 r.  – Wykonawca 

otrzyma 0 pkt,  

Termin realizacji – waga 30% maksymalna liczba punktów:30. Dotyczy 1-3 części zadania. 

W ramach kryterium termin realizacji przedmiotu umowy oceniany będzie zaoferowany w ofercie 

termin realizacji w taki sposób, że: −  

Do  dnia   31.12.2021 r.          –      15 pkt  

Do  dnia   30.11.2021 r.          –      30 pkt  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji powyżej 31.12.2021 r.  – Wykonawca 

otrzyma 0 pkt, 

Uwaga!  

W przypadku zaoferowania terminu realizacji powyżej daty 31.08.2021 dla 1,3 części zamówienia oraz 

31.12.2021 dla 2 części zamówienia  oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Oferta, która otrzyma 



najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XIX. 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.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 

zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do 

której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób 

inny niż określony w lit. a.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej.  

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 

wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 

zamawiający miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;  



10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do 

Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień 

publicznych", 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, przesyłając jednocześnie jej odpis 

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

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 Formularz oferty  
Załącznik nr 3 JEDZ  
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw - wzór  
Załącznik nr 5  Zobowiązanie innego podmiotu  
Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej  
Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy. 
Załącznik nr 8 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 
Załącznik nr 9. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w  
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawa Pzp 
Załącznik nr 10 ID postępowania. 

 


