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Zamawiający: nazwa i adres 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 
76-150 Darłowo, ul. Szkolna 12 

tel. (094) 314 24 70, fax. (094) 314 44 70 
Internet: https://www.sp3.darlowo.pl, e-mail: sp3@darlowo.pl  

Adres skrytki e-PUAP: /sp3_darlowo/skrytkaESP 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

DLA 
TRYBU PODSTAWOWEGO  

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – art. 275 pkt 1 

NA 
 

„Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem na 
potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych oraz 
świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Króla Eryka 

Pomorskiego w Darłowie” 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sp3.darlowo.pl/
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I. Zamawiający. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 

76-150 Darłowo, ul. Szkolna 12 
województwo zachodniopomorskie 

powiat sławieński 
NIP: 669-10-38-651; REGON: 000580894 

tel. (094) 314 24 70, fax. (094) 314 44 70 
Internet: https://www.sp3.darlowo.pl, e-mail: sp3@darlowo.pl  

Adres skrytki e-PUAP: /sp3_darlowo/skrytkaESP 
 

II. Oznaczenie postępowania. 
 

 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem referencyjnym:  

 SP.5-3410/01/2022 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU  

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU 

TAKICH DANYCH (RODO) 
 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka 

Pomorskiego w Darłowie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Można się z nim kontaktować  

w następujący sposób listownie na adres siedziby: 76-150 Darłowo, ul. Szkolna 12; e-mail: 
sp3@darlowo.pl; telefonicznie 94 314 24 70 lub 793 221 567. 

 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  

w sprawach ochrony danych osobowych przez adres e-mail: iod@darlowo.pl. 
 

3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym  

z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1  

lit. c, e oraz art. 10 RODO. 
  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na 

podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie 
dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp. 

 
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do 

danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną 
prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być 

także przekazywane do państw trzecich. 
 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału  

w postępowaniu. 
 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na 
dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

 

9. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania: 
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy  
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP; 

https://www.sp3.darlowo.pl/
mailto:sp3@darlowo.pl
mailto:sp3@darlowo.pl
mailto:iod@darlowo.pl
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- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia 
tego postępowania. 

 

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, 
że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa. 

 
11. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, 
administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy. 

 
IV. TRYB POSTĘPOWANIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości mniejszej 

niż progi unijne i równej lub większej niż 130.000,00zł netto, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).  

 

W trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, 
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez 

to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

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

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

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

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

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

w art. 95 p.z.p. 
 

7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy, o których 

mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy. 
 

11. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: „Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia 

pracowni komputerowych oraz świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego  
w Darłowie”. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 32 sztuk komputerów stacjonarnych All-in-one o niżej 
wymienionych parametrach: 

 

Opis Minimalny parametr wymagany 

Typ sprzętu Komputer stacjonarny All-in-one 
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Wielkość matrycy Min. 21,5” 

Procesor Procesor min. 6 rdzeniowy oraz posiadający min. 12 wątków. 

Uzyskał min. 13438 pkt w teście PassMark (z dnia 26.10.2022r.) 

Pamięć RAM Min. 8 GB i jeden wolny slot 

Karta graficzna Zintegrowana lub dedykowana. 

Dysk twardy SSD Minimum: 256 GB 

Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 

Łączność Komunikacja: WiFi min. 5 802.11, Ethernet 1Gb/s 

Rodzaje wejść/wyjść Min. 3 gniazda USB 2.0 oraz jedno gniazdo USB 3.0 

Dodatkowe akcesoria - Mysz przewodowa 
- Klawiatura QWERTY 

- Wbudowana kamera 

System operacyjny Microsoft Windows Professional 10 lub nowszy 

Oprogramowanie Oprogramowanie Office STD 2021 wersja EDU 

Inne Komputer musi być wyposażony w moduł TPM 

Gwarancja Minimum 24 miesiące 

 

Należy uwzględnić właściwą stawkę VAT w zakresie zaoferowanego sprzętu, który 
przeznaczony będzie na cele edukacyjne. 
 

4. CPV obejmuje m.in.: 
 

30213000-5 Komputery osobiste 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 
VI. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  
 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

Ogólne warunki umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia. 

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

 

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

VIII. WIZJA LOKALNA 

 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

IX. PODWYKONAWSTWO 

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

 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  
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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. 

 
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w 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: 

 
Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 dostawy obejmującej 

min. 20 szt. komputerów stacjonarnych, potwierdzonego, że ta dostawa została wykonana  
z należytą starannością. 

 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 
 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.: 
 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy  
z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 



 

6 

 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

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

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

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

 
4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 
się: 

 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1  
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
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XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 
zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Dziale XIV ust. 1 pkt 1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Dziale 

XIV ust. 2 SWZ. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy 
zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczące robót budowlanych, dostaw 

lub usług, które wykonają poszczególni wykonawcy stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
 

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
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Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej1 lub w postaci 
elektronicznej2 opatrzonej podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4. 
Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, 
nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania 
informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie 
po upływie terminu na ich składanie.  
 
Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 
 

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

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. 

 
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
 

Oświadczenie składają odrębnie: 
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu; 

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SWZ; 

                                                 
1 Zgodnie z art. 781 §1 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Konieczne 

jest zatem po pierwsze złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej, a po drugie opatrzenie go kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oferta złożona w formie elektronicznej musi być sporządzona w formie pliku 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2 Postać elektroniczna oferty może być plikiem elektronicznym i musi zostać opatrzona podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 
3 Podpis zaufany jest zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących działania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2020.346) podpisem elektronicznym, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji 

elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji systemie 

teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu 

zaufanego i profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko 

i numer PESEL. Ponadto podpis zaufany umożliwia identyfikację środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu 

którego został złożony i czasu jego złożenia. Chodzi tu zatem o podpis przynależny do profilu zaufanego na 

platformie ePUAP. 
4 Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

(tekst jednolity Dz.U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 

rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia 

elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu 

osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę 

elektroniczną dowodu osobistego )e-dowód) i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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2) 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. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

 
3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
określone w art. 110 ust. 2. 

 

4) pełnomocnictwo: (wybrać odpowiednie) 
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który 

składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy; 

b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 

należy załączyć do oferty; 
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy  

z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

 
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczące robót budowlanych, dostaw lub usług, które wykonają 
poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku przekazywania w postępowaniu lub 

konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.”. 

 

2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

2.1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 

2.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
 

a) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
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w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

 

b) 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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 

te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

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 - wzór formularza stanowi załącznik 

nr 7 do SWZ. 

 
2.3. 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 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

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

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

2.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

 
2.5. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie. 

 
XV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem 

terminu do składania ofert. 

 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu 
składania ofert. 

 
Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa powyżej, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez wyjawiania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania – https://www.sp3.darlowo.pl w zakładce 
„Dokumenty”. 

 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji. 

 

https://www.sp3.darlowo.pl/
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XVI. MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

W przypadku gdy zmiany SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu 
z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, 

zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XVIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Informacje ogólne. 

 
1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu: 

 miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAPU (/sp3_darlowo/skrytkaESP) 

 poczty elektronicznej (adres e-mail: sp3@darlowo.pl), 

zgodnie z zasadami określonymi niżej. 
 

Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu wskazanych wyżej środków komunikacji elektronicznej. 

Komunikacja prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, 
faksu) nie będzie respektowana i nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. 

W związku z określonym sposobem komunikacji zaznacza się, iż przekazywane w niniejszym 

postępowaniu dokumenty, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, czy wnioski winny posiadać postać 
elektroniczną – dokumentów elektronicznych (zgodnie z formą wskazaną w zakresie każdego z nich  

w SWZ) – przekazywanie ich w innej postaci (np. papierowej) nie będzie respektowane i nie będzie 
wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. 

 

1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
 

- w zakresie procedury dot. przedmiotowego postępowania: 
 

1. Elżbieta Tomaszewska – Kierownik Gospodarczy 

e-mail: sp3@darlowo.pl   
telefon: 793 221 567 

dostępna w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7
00

- 15
00

. 
 

- w zakresie przedmiotu zamówienia: 
 

2. Katarzyna Łusiewicz - Wicedyrektor 

e-mail: katarzynalusiewicz@sp3.darlowo.pl 
telefon: (094) 314 24 70 

dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700- 1500. 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sp3@darlowo.pl
mailto:sp3@darlowo.pl
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1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać 
konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp 

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

„Formularza do komunikacji”. 
 

1.4. 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). 

 

1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

 
1.6. 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. 
 

1.7. Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowania 
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 
Adres strony postępowania w systemie miniPortal: 

 

Adres strony postępowania oraz identyfikator postępowania w systemie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1e18fb26-1705-418a-9815-61a7e703f0d2   

 
Identyfikator dla niniejszego postępowania w systemie e-zamówienia -  

ocds-148610-0bf15626-504e-11ed-8832-4e4740e186ac 

 
nr ogłoszenia w BZP – 2022/BZP 00401574/01 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.sp3.darlowo.pl 
 

Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień 
Publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na 

stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

 
System ePUAP (w przypadku korzystania z formularzy komunikacyjnych bez pośrednictwa miniPortalu, 

choć Zamawiający zaleca korzystanie z systemu ePUAP za pośrednictwem systemu miniPortal): 

 elektroniczna skrzynka podawcza: : /sp3_darlowo/skrytkaESP 

 

2. Złożenie oferty 
 

2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

 
2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 

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

 
2.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

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

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1e18fb26-1705-418a-9815-61a7e703f0d2
https://www.sp3.darlowo.pl/
http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2.5. Oferta może być składana tylko do upływu terminu składania ofert. 
 

2.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnianego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 

na miniPortalu. 
 

2.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

 

2.8. Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać złożone do Zamawiającego za 
pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. 

 
W tym celu Zamawiający rekomenduje dokonywanie czynności wysyłania oferty wraz z dokumentami  

z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania ofert określonego  

w postępowaniu (w szczególności najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym upływa termin 
składania ofert) – z uwagi na różnorodne problemy techniczne, które zdarzają się w funkcjonowaniu 

systemu miniPortal i ePUAP (przerwy w działaniu, opóźnienie w przekazywaniu informacji między 
systemami, przeciążenia systemów, itp.) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w ramach dochowania 

należytej staranności w działaniu winien nie pozostawiać czynności złożenia oferty na okres 
bezpośrednio poprzedzający upływ terminu składania ofert. 

 

Zastrzega się, iż oferta, która nie pokaże się Zamawiającemu w systemie na miniPortalu w momencie, 
w którym upłynął termin składnia ofert (nawet jeżeli Wykonawca ją wysłał i otrzymał systemowe 

potwierdzenie jej wysłania przed upływem tego terminu), a okoliczność ta nie wynikała z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub przyczyn, na które miałby wpływ, będzie się uznawać, iż oferta 

taka nie została złożona w postępowaniu. 

 
Z ostrożności Zamawiający rekomenduje skontaktowanie się z Zamawiającym (osobą wskazaną 

odnośnie zagadnień proceduralnych) przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu celem 
potwierdzenia, iż oferta złożona przez Wykonawcę (wysłana za pośrednictwem systemu ePUAP) 

pokazała się w systemie Zamawiającego na miniPortalu. 
 

2.9. Zamawiający rekomenduje przesłanie w niniejszym trybie jednego skompresowanego pliku 

archiwum (np. ZIP), w którym będą się znajdować pliki wyszczególnione w SWZ (osobno oznaczone – 
zgodnie z zawartością poszczególnych plików). 

 
Przedmiotowy skompresowany plik archiwum winien zostać oznaczony jako 

 

„OFERTA – Dostawa sprzętu komputerowego”. 
 

2.10. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 
 

2.11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, 
.docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03 listopada 2022r. o godz. 10:00. 
 

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

i wniosków). 
 

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
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„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). 

 
3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sp3@darlowo.pl   
 

3.3. 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 3.2. adres email. Sposób 

sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 

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

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. 

 

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2022r., o godz. 10:30, nie 
później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 
 
4.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

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

 

4.3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
 

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

 

4.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
4.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

4.7. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na stronie www.sp3.darlowo.pl,  
w zakładce „Dokumenty”. 

 

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

5.1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, 
jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02 grudnia 2022r. 

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

ofertą określonego w pkt 5.1., 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 30 dni.  

mailto:sp3@darlowo.pl
http://www.sp3.darlowo.pl/
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5.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 5.1., wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 
5.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  

o którym mowa w ust. 5.1., następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

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

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  
 

2. Cena rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 
łącznie z podatkiem VAT, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym i w okresie 

gwarancji. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji 

okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w specyfikacji warunków zamówienia,  
a na etapie sporządzania oferty elementy te, mogły zostać wycenione. 

 
3. Wykonawca określi cenę na podstawie postanowień specyfikacji warunków zamówienia. Do 

wycenionej wartości netto robót budowlanych należy dodać wartość podatku VAT. Cena brutto będzie 
podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

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

 
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie jednorazowo.  

 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem 
w terminie 14 dni, na rachunek bankowy podany na prawidłowo wystawionej fakturze wystawionej na: 

 
NABYWCA:  

Miasto Darłowo  
Pl. T. Kościuszki 9  

76-150 Darłowo  

NIP: 499-05-27-500  
 

PŁATNIK/ODBIORCA:  
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego  

ul. Szkolna 12  

76-150 Darłowo  
NIP 669-10-38-651 

 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia. 

 
8. 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 2020r. 
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 dziale XIV ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Ocena ofert - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach:  

 

 cena           -  60 pkt 

 wydłużenie okresu gwarancji        -  40 pkt 

 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi. 

 
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco: 

 

2. W kryterium „cena” – „C” - ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 

                                    najniższa cena brutto  x 60 pkt  
      liczba punktów =   -----------------------------------------------  

                                    cena brutto oferty ocenianej 
 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma 

maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

3. W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” – „G” - ocena ofert zostanie dokonana 
następująco: 

- brak wydłużenia okresu gwarancji          0 pkt 

- wydłużenie okresu gwarancji o 12 m-cy     20 pkt 
- wydłużenie okresu gwarancji o 24 m-cy     40 pkt 

Kryterium „wydłużenie okresu gwarancji o” – będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji 
zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany okres 24 miesięcy. Jeżeli wydłużenie okresu 

gwarancji przez wykonawcę zostanie określone inną liczbą niż 0, 12, 24 miesiące, Zamawiający przyjmie 
do oceny okres o wartości określonej w niższym parametrze. Np. jeżeli wykonawca zaproponuje 

dodatkowy okres gwarancji wynoszący 15 miesięcy, Zamawiający do oceny przyjmie okres 12 miesięcy.  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 40. 

 
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: 

 

P = C + G 
gdzie:  

 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty  

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: wydłużenie okresu gwarancji 

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę. 

 

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

 
XXI. ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ OD WYKONAWCÓW 

 

W toku badania i oceny ofert zmawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
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dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 

XXII. POPRAWIANIE OMYŁEK  

 
Zamawiający poprawia w ofercie: 

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

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami, nie powodujące istotnych zmian  
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

W przypadku, o którym mowa w pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak 

odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
 

XXIII. OFERTY Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

 
Zasady ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę określone zostały w art. 224 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

XXIV. OFERTY Z JEDNAKOWYM BILANSEM CENY I INNYCH KRYTERIÓW 
 

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert 
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

 
2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę 

z najniższą ceną lub najniższym kosztem.  

 
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 
XXV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym  
w dokumentach zamówienia.  

 
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa 

wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  
 

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 
do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 4, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
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XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przesłanki określone  
w art. 255 lub art. 256  ustawy Pzp. 

 

XXVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

 
XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

XXIX. ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1  
pkt 1 Ustawy Pzp w niżej wymienionych przypadkach: 

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

w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp w następujących przypadkach:  
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - zmiana wysokości przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki tego podatku, 

b) zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiających wykonywanie zamówienia. 
Strony na mocy pisemnego aneksu przedłużą termin realizacji zamówienia, o czas niezbędny do 

zakończenia, 
c) wykonywania jego przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności, 

d) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych 
niż oferowany, za cenę taką jaka została przedstawiona w ofercie, 

e) W sytuacji wystąpienia którychkolwiek okoliczności wskazanych w art. 3 pkt 1, 2, 3 Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, 

f) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający po 

zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy, 
g) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 
2.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, 
e) zmiany numeru rachunku bankowego pod warunkiem pisemnej informacji Wykonawcy 

przedstawionej Zamawiającemu i podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy. 
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XXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej. 
 

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 
wniesienia określa Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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 

p.z.p.  
 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 
 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

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

 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

 
5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

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

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

 
9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 
 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 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. 

 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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XXXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

 

1. Wzór umowy 
2. Formularz oferty 

3. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy zamówienia o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą 

7. Wykaz dostaw 
8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczące robót budowlanych, dostaw lub usług, które wykonają 

poszczególni wykonawcy 

 

 

 

 

 

 


