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ZAMAWIAJĄCY GMINA ŻYRZYN 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o 

wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy 

Pzp, na realizację zamówienia (roboty budowlanej) pn.: 
 

„Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu 

„Cyfrowa Gmina.” 

 
Zamawiający informuje, iż Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  Oś V. 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

 

Rozdz. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

1. Nazwa zamawiającego – Gmina Żyrzyn. 

2. Adres zamawiającego - ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn. 

3. Numer telefonu – (81) 881 42 26 

4. Adres poczty elektronicznej – ugzyrzyn@post.pl 

5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia -                  

https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746 

6. Numer postępowania: G.271.B.6.2022 

Adres platformy zakupowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres skrzynki (ESP) na ePUAP:  /5096dqxkyw/SkrytkaESP 

Nazwa odbiorcy dla ESP: Urząd Gminy w Żyrzynie 

 

 

Rozdz. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA W 

ZAKRESIE MOZLIWOSCI NEGOCJACJI TREŚCI OFERTY  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), zwanej dalej pzp.  

2. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art.3 ustawy p.z.p.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 

 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=746
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Rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie 

sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz świadczenie usługi 
diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Szczegółowy zakres 

znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SWZ .  
2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem nie został podzielony na 

części. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że 

podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić 

właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane 

było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu 

zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby 

konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest 

zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub 

średnich przedsiębiorstw.   
3. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia 

określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.  
4. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw 

handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż 

wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie 

konkretnego producenta.  
5. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla 
przedmiotu zamówienia.  

6. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

7. Miejsce dostawy – Urząd Gminy Żyrzyn 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10.  
8. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie 

którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.   
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: 

a) spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.  
b) być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r., nieużywany, sprawny 

technicznie.  
10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia 

określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
11. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.  
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

13. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

- 30200000-1 Urządzenia komputerowe; 

- 48820000-2 Serwery; 

- 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych; 

- 48823000-3 Serwery plików; 

- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

- 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania; 

- 79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa. 
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14. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie 

z postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentami 

postępowania. 

15.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  
18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  
19. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu 
znane podał nazwy tych podwykonawców. 

20. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

21. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp   

22. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie 
zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

23. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 
dotychczasowemu wykonawcy usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
Pzp.  

24. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej. 

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

27. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

28. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
29. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. W 

przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje 

podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w stosownych przypadkach dokona ich 

przeliczenia na PLN na podstawie średniego kursu walut podanego przez NBP (Tabela A) 

z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  
30. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

31. Wymagania stawiane Wykonawcy:  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  
3) Ustalenia i decyzje wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
32. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie 

gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, 
technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego 

producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych 
producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w 

dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SWZ, należy traktować jako przykład na 

określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, 
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odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 

i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 
technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, 

z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe 
występują.  
33. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do 

dokumentów wskazanych w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy i usługi  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
34. Stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie 

rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w 

szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat 

parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, 

atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów 

zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać 

równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów 

potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania 

rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.  
35. Użycie w SWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub 

cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty 

wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje 

także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 

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

brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany 

wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego  dostawy lub usługi spełniają wymogi 

lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia. 
 
36. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
 

Rozdz. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: max. 180 dni od daty zawarcia umowy, przy czym 
termin wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa wynosi max. 80 dni od daty zawarcia 

umowy. 

 

Rozdz. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ,  
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie;  
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b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie;  
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie;  
d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

warunek dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia: 

 

• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu 
Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów 
uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018.1999). Na potwierdzenie 
spełnienia tego warunku Zamawiający jest zobowiązany wskazać imię i nazwisko 
tej osoby, a także posiadany przez nią certyfikat i nazwę jednostki go wydającej w 
załączniku nr 6 do SWZ. 

 

warunek dotyczący doświadczenia: 

  
• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 
zamówienie obejmujące łącznie dostawę serwerów i/lub urządzeń sieciowych i/lub 
przełączników oraz ich instalację i konfigurację o wartości min. 50 000 zł brutto. 

 

UWAGA I: Nie dopuszcza się sumowania ilości / wartości usług zrealizowanych 
w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego 
przez Zamawiającego. 

 

UWAGA II: Warunek ten ma być spełniony: 

• samodzielnie przez wykonawcę, lub  
• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający 
wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te 
dostawy, lub  
• w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez 
minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 

 

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw polegających na wykonaniu 

co najmniej 1 zamówienia obejmującego łącznie dostawę serwerów i/lub urządzeń 

sieciowych i/lub przełączników oraz ich instalację i konfigurację o wartości min. 50 000 

zł brutto , wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotu, na 

rzecz którego  ta dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, 

czy ta dostawa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy 

dostawa została wykonana zgodnie z przepisami  i prawidłowo ukończona, przy czym 

dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawa były wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie 

wykonanym, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończonym co najmniej 1 

zadaniem polegającym na dostawie serwerów i/lub urządzeń sieciowych i/lub 

przełączników oraz ich instalację i konfigurację o wartości min. 50 000 zł brutto.  
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Rozdz. VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
PZP, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych:  
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.2022.835),  

3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 
ustawy Pzp.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. tj.:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania, lub zamawiającym;  

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

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

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

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

 

Rozdz. VII. 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. Do oferty ( załącznik nr 2 do SWZ)  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik 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. 
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2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych:  
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:  

• wykazu dostaw, 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 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 wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie pracami wykonania audytu, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu:  
• oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

SWZ, o których mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 

- art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;  
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;  

• Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 9 do SWZ),   

 

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 (załącznik nr 3 

do SWZ) ustawy 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. 
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4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą 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 (Dz.U.2020.2415) 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 (Dz.U.2020.2452). 

 

6. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

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

się dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 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, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 

mowa w art. 108 ust.1 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp., zastępuje się je odpowiednio w całości lub 

w części dokumentem zawierającymi 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 organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepisy § 3 ust. 2 rozp., o 

których mowa w art. 128 ust. 6 ustawy Pzp. stosuje się.  

 

Rozdz. VIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

 

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia 

wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych.  
1) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie 

parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu 
zamówienia.  

2) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w 
załączniku nr 1 do SWZ. Dotyczy pozycji:  
• Serwer, 

• Serwer do backupu. 

 

2. Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.  

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych 
oferowanego sprzętu z Producentem. 

 

Rozdz. IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.  

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  
1) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują prace zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

2) 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 (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.   
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać, że stosunek 
łączący wykonawcę w podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać 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 dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy.  
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

punkcie VIII SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ), potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w 

postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym 

zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi 

udostępnienia zasobu. 

6) 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. 

  
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
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1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 
dołączone do oferty. 
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (tj. w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 
14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.  

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII SWZ, składa każdy z wykonawców.  

3)  Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie , z którego powinno wynikać, które dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

5) Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia z   
      postępowania  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o  
      zamówienie. 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. 

  
3. Podwykonawcy. 

 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia 

wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularzu oferty, według załącznika nr 2 

do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są 

już znane. 

 

Rozdz. X. UMOWA.  

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy stanowią 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. 
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Rozdz. XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, 

identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej adres 

email Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), Instrukcji 

użytkownika systemuminiPortal-ePuap 

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

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePuap należy posługiwać 

się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie 

postępowania w miniPortalu (UWAGA – podczas komunikacji nie należy podawać ID 

postępowania, który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, 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 lub ID postępowania, o którym 

mowa w ust. 6). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email ugzyrzyn@post.pl .  

9. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), 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 ust. 8 adres email. 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
mailto:ugzyrzyn@post.pl
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10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

regulaminem korzystania z ePUAP oraz  miniPortal. 

 

 

Rozdz. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 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 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
2. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim  
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia 

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

4. 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 

(t.j.Dz.U.2020.1913 z późn. zm.), 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. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 

klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu( załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie wskazanym w 

niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien 

stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
7. 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.  
8. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 
Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

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

10. Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularza Oferty, którego wzór  
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stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  
11. Do oferty należy dołączyć: 

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego  
pliku archiwum (ZIP). - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi 
Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z 
Wykonawców, analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia składanego przez 

podwykonawcę;  
4) przedmiotowe środki o których mowa w Rozdziale VIII SWZ  
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres realizacji zadania (Załącznik nr 4 – jeżeli dotyczy Wykonawcy). 
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia, wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 3, 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. Oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby stanowi załącznik nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy) 

7) wykaz rozwiązań równoważnych wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 
równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy).  

12. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  
13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 

2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (t.j.Dz.U.2020.1192 z późn. zm.), 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego.  
14. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert):  
1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, 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: ugzyrzyn@post.pl  
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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 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.poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U.poz.2415). 

 

Rozdz. XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI.  

 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

Jacek Hampel, tel. kontaktowy: (81) 881 42 26 wew. 36 

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 7  

Email: admin@zyrzyn.pl  

 

Joanna Janicka, tel.  kontaktowy (81) 881 42 26 wew.42 

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 4 

Email: janicka@zyrzyn.pl  
 
 

Rozdz. XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.   
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty 
podatku od towarów i usług (VAT)].  

2. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – 

zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy 
czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.  
3. 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. Stawkę podatku VAT należy 

określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.):  
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku.  
5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i 

spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). W przypadku 

zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę prawną.  
6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  

mailto:admin@zyrzyn.pl
mailto:janicka@zyrzyn.pl
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7. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna 
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 

SWZ.  
8. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią 

zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że 

Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to 

czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej 

SWZ i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie 

nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania 

całości prac objętych Umową.  
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak takowej informacji 

oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

10. 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. 

 

Rozdz. XV. KRYTERIA OCENY OFERT.  

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie 
na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest:  

1) Cena C0 (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) – 

waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:  
 

CO = CMIN · 100 pkt 
 

CB 

 

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku) w kryterium cena 100% 
 
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 
CB – zaproponowana cena oferty badanej 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1%= 1 
punkt. 
 
2) W kryterium „cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe 
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio 
mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc 
po przecinku.   
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

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

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która: 

1) uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z powyższymi zasadami; 

2) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp. 

 

Rozdz. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  
 

1. Wadium nie jest wymagane. 
 

Rozdz. XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 20.06.2022 

r., do godz. 10.00.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
 

 

Rozdz. XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT.  

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.06.2022 r., o godzinie 11.00 za pośrednictwem 

miniPortalu. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 
sfinansowanie zamówienia.  

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

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

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

 

Rozdz. XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia (data) 
19.07.2022r.  

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

związania ofertą określonego w SWZ, 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.  
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3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. 

 

Rozdz. XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdz. XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.  
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę̨. 

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

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.  
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu 
Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie. 

 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 
1) informację o osobie (imię i nazwisko), która w imieniu Wykonawcy będzie 

podpisywała umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy 

nie będzie wynikało z wpisów do odpowiednich rejestrów, również 

pełnomocnictwo do podpisania umowy – oryginał lub notarialnie poświadczona 

kopia, 

2) dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) do osób 

wyznaczonych do kontaktów z zamawiającym. 

 

Rozdz. XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.   

 

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy reguluje dział IX ustawy Pzp. 

Zamawiający przedstawia poniżej najistotniejsze informacje. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
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lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

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

i Średnich Przedsiębiorców. 

4. 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 Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

6. 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. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. 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. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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. 

 

Rozdz. XXIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEŃ TRESCI SWZ, ZMIANA 

TRESCI SWZ 

 

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

kierując swoje zapytanie do zamawiającego na adres e-mail ugzyrzyn@post.pl lub na 

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

adresata Urząd Gminy w Żyrzynie, identyfikator adresata: /5096dqxkyw/SkrytkaESP) 

2.  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  SWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

3.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

ofert. 

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

mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści  SWZ. 
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6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  przekazuje wykonawcom, którym 

udostępnił SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. (art.285 ustawy Pzp) 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ (art.286 ust.1 ustawy Pzp.) 

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 

przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

ich przygotowanie. (art.286 ust.3 ustawy Pzp.) 

10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, na której 

została udostępniona SWZ. (art. 286 ust.5 ustawy Pzp.) 

11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust.2 pkt.6 ustawy Pzp. 

12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. (art. 286 ust,7 ustawy Pzp) 

 

Rozdz. XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żyrzyn, ul. 

Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn 
  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych jest: Firma Weyer Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Puławach, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, 24-110 Puławy, 

zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000344447, NIP 716-278-10-20 

e-mail: iodo@weyer-group.com ; Tel: 667757722 
  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” znak 

postępowania G.271.B.6.2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy Pzp;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

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

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7) posiada Pani/Pan:  

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

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

uwaga 1;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO uwaga 2
;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

 
Uwaga 1: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
 
Uwaga 2: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdz. XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

załącznik nr 1 – SOPZ; 

załącznik nr 2 – formularz oferty; 

załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;  

załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów; 

załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień;  

załącznik nr 6 – Wykaz osób; 

załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy;  

załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności; 

załącznik nr 9- oświadczenie dot. grupy kapitałowej; 

załącznik nr 10 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw do 

wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 11 – link do postępowania na miniPortalu. 

Załącznik nr 12 – ID postępowania. 

 

 

Zatwierdzam: 

Żyrzyn, dnia 10 czerwca 2022 r.                                                                          

………………………..  
(podpis) 

 


