Znak sprawy: ZPWŁ.272.2.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SWZ)

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
przekraczającej próg unijny o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019r. (dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

NAZWA ZAMÓWIENIA:
dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej
„ustawą PZP”.
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1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A
NIP: 7712890034
Tel.: +48 44 732 31 22
fax.: +48 44 732 31 22
e-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
www: http://www.zpwl.bip.net.pl/
Adres skrytki e PUAP: /zpwl/SkrytkaESP.
Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oparciu o przepisy art.
132 i następne ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019) o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej, a w
sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.
U. 2019 poz. 1145 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej
SWZ, a w/w aktami prawnymi pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp
2.2 Zamawiający w prowadzonym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą’’
zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp. Tym samym zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
2.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie
od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.

2.4 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
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https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej. Złożenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie.
Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia definicje mają następujące znaczenie:
a)

b)

„kwalifikowany podpis elektroniczny” - oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który
jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego
i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014
r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
SWZ, przeprowadzone przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej

c)

„Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostaną wprowadzone do
umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem,

d)

„Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.

e)

„Zamówienie” – zamówienie, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego
postępowania, szczegółowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz
z załącznikami,

f)

„jednolity dokument” - jednolity europejski dokument zamówienia, którego standardowy
formularz został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dziennik Urzędowy UE L 3 z 06.01.2016 str. 16);

g)

Dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie,
służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków
zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.

h)

Podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
pzp tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

i)

Przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z
wymaganiami,
cechami
lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny
ofert,
lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

j)

Rozporządzenie ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415) –
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należy przez to rozumieć przepisy Rozporządzenia 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 r. poz. 2415)
k)

Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) – należy przez
to rozumieć przepisy Rozporządzenia 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 r. poz. 2452)

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby
realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”
3.2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego” Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.
3.3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
1. Część I – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat rawski – serwery, sprzęt
komputerowy,
2. Część II – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat
oprogramowanie
3. Część III – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat zgierski,

rawski

-

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi
załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) .
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
a. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku pojawienia się w opisie przedmiotu zamówienia
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę i mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, należy taki
opis odczytywać jako opis przykładowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z
postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie
oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania funkcjonalne i
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inne określone w SWZ i załącznikach do niej, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż
opisywane.
b. Wymagania w zakresie gwarancji
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane dostawy na okres nie
krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia osobno dla
danej części zamówienia.
c.
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części
zamówienia. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania nazwy
podwykonawców. Wykonawca zamieszcza również informacje o podwykonawcach w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej „jednolitym dokumentem
lub JEDZ”) – oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do SWZ
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu złożył JEDZ dotyczące Podwykonawców.
3. Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia wobec podwykonawcy na którego zasoby wykonawca nie powoływał się w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ .
4. Zamawiający w przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na
usługi następuje w trakcie jego realizacji będzie żądał od Wykonawcy złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia w formie JEDZ oraz , jeżeli zmiana będzie
dotyczyć podmiotu trzeciego na zasoby, którego powoływał się Wykonawca w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy – zgodnie z dokumentami określonymi w SWZ
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były
działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników
3.10. Wymagania w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania przez cały okres realizacji umowy oraz okresu
gwarancji ważnego (opłaconego) ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający oszacował szkody
mogące powstać w wyniku realizacji umowy i wymaga ubezpieczenia :
a)
b)
c)

Część I – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
Część II – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Część III – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Dokument spełniający w/w warunek Wykonawca musi przedłożyć przed podpisaniem umowy o
czym mowa w dalszej części SWZ.
3.11. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, odbiorów, rozliczeń oraz
wysokość kar umownych zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SWZ,
3.11

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Rodzaj zamówienia –usługi

30213300-8 Komputer biurkowy
30216110-0 Skanery komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
30237200-1 Akcesoria komputerowe
48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania
48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48820000-2 Serwery
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej części zamówienia znajduje się
w załączniku 7 do SWZ. . Zamawiający zaleca aby w ramach przygotowania oferty Wykonawca
przeprowadził analizę stanu zasobu geodezyjnego dla danej części zamówienia. Oferta może
zostać również złożona bez w/w analizy.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający określa następujące terminy realizacji zamówienia:
30 dni od dnia udzielenia zamówienia,
Termin realizacji zamówienia należy podać w dniach w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do
SWZ.
5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA
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5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza
warunku w tym zakresie dla żadnej z części.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie dla
żadnej części zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
dla żadnej części zamówienia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej :
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie dostawy:
a) Część I – serwerów z oprogramowaniem o wartości każdej dostawy najmniej 100 000,00 zł
netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
b) Część II – oprogramowania systemowego do serwerów lub komputerów o wartości każdej
dostawy co najmniej 40 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
c) Część III – serwerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami o wartości każdej dostawy co
najmniej 120 000,00. zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
Uwaga:
● Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej odrębnej
umowy.
● W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać
wykonanie dostaw pokrywających się zakresem z częściami na które składa ofertę o łącznej
wartości równej sumie wartości określonych dla części na które składa ofertę. Wartość dostaw
określona zgodnie ze zdaniem pierwszym musi zostać zrealizowana w ramach co najmniej 2
umów a maksymalną ilość umów stanowi iloczyn liczby dwa i ilości części na które
Wykonawca składa ofertę.
● Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie wartości przeliczone wg. średniego kursu PLN do tej
waluty podawanego przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych).
● Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony samodzielnie przez:
− Wykonawcę lub
− podmiot trzeci, na którego zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej zrealizowanych
usług polega Wykonawca lub
− w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez co
najmniej jednego z tych Wykonawców,
Tym samym nie jest dopuszczalne łączne (sumowane) spełnienie wymaganego doświadczenia
przez kilka podmiotów nie będących w stanie samodzielnie wykazać spełniania warunku.
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●

W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, co najmniej dwie 2 dostawy muszą
być zrealizowane przez jednego z nich, w pozostałym zakresie Wykonawcy mogą spełniać
warunek łącznie.
W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie zdobytą
w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której
członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne
Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji
zamówienia jako członka konsorcjum.

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum, spółki cywilne)
5.2 Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać
warunki, o których mowa w ust 5.1.
5.2.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3
ustawy Pzp.
5.2.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego
wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe
oświadczenie zawiera treść formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z
kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby
pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do
jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
5.2.4. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
przez upoważnionego przedstawiciela. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity
dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolite dokumenty każdego z
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y upoważnione do
reprezentowania każdego z tych Wykonawców.
Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5.3 SWZ.
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.3 SWZ oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 5.1. SWZ Wykonawcy składają
oświadczania i dokumenty określone w pkt 6 SWZ w sposób i w trybie tam określonym.
Zasady sporządzenia JEDZ określono w pkt 7.12 SWZ
Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego.
5.2.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5.2.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.2.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
5.2.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5.2.9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w pkt 5.1. SWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
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w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.
5.2.10.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.
5.2.11.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące
tych podmiotów, podpisany/e przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu.
Zasady sporządzenia JEDZ określono w pkt 7.12 SWZ
5.3 Postawy wykluczenia z postępowania
5.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1tj.:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
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 lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.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 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz.769),
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 15czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce 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 2007r. 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.
5.3.2.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w
art. 109 ustawy Pzp.
5.3.3.Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 5.3.1.
wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.
5.3.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2, 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2
pkt.1-3 ustawy Pzp.
5.3.5.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, o których mowa w art.
110 ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy
wykonawcę.
5.3.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi
spełniać warunki, o którym mowa w ust 5.3.1.
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5.3.7 Warunek nie podlegania wykluczeniu muszą również spełniać podmioty, na których zasoby
powołuje się Wykonawca, a także podwykonawcy będący podmiotami udostępniającymi zasoby,
którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

6. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych – oświadczenia
i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. Procedurę odwróconą.
Na podstawie art. 139 ust. 1 PZP Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1.

Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik 2 do niniejszej SWZ (Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia w skrócie JEDZ). Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. W jednolitym dokumencie należy podać m.in. następujące informacje:
a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy PZP informacje wymagane w Części III lit. A Jednolitego dokumentu
b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3
PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4,
art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5
PZP – informacje wymagane w Części III lit. C JEDZ;
e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. h) i pkt 2; art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP – informacje wymagane w
Części III lit. C,
f) Wykonawca w Części II Sekcji C jednolitego dokumentu (Informacje na temat
polegania na zdolności innych podmiotów), oświadcza czy zamierza zlecić
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej
odpowiedzi podaje o ile jest to wiadome wykaz proponowanych podwykonawców).
g) Wykonawca w Części II Sekcji D jednolitego dokumentu (Informacje dotyczące
podwykonawców na których zdolności Wykonawca nie polega), oświadcza o poleganiu
na zasobach podmiotów udostępniających na zasadach i w zakresie określonym w art.
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118 ustawy Pzp
h) Wykonawca w Części IV jednolitego dokumentu może ograniczyć się do złożenia
ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.
i) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe.
1.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych
środków dowodowych.
Informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu jednolitego dokumentu
JEDZ obejmującego oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy
z podmiotów składających wspólną ofertę).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych
podmiotów, odrębnie dla każdego podmiotu.
4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, złożył JEDZ dotyczący podwykonawców, odrębnie dla
każdego podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu.
6.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na wezwanie Zamawiającego.
6.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.Wykaz usług wykonanych a w przypadku swiadczen powtarzających się lub ciągłych rowniez
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krotszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodow okreslających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa,
są referencje bądz inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz ktorego usługi zostały
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
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dokumentow – oswiadczenie wykonawcy. Wzor wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2.Oswiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, ktory złozył
odrębną ofertę, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego
wykonawcy nalezącego do tej samej grupy kapitałowej – wzor oswiadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SWZ.
3.Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie) w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzor oswiadczenia stanowi
załącznik nr 9 do SWZ.
4.Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym postaw wykluczenia
okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wczesniej niz 6 miesięcy
przed jej złozeniem.
6.2.2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 6.2.1 ppkt 4 SWZ – składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o którym mowa w pkt 6.2.1 ppkt 4. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem.
6.2.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa pkt 6.2.2 ppkt 1 SWZ, 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 zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny posiadać datę wystawienia
zgodną z wymaganiami pkt 6.2.2. odpowiednio ppkt 1
6.2.4.Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, poprzez
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przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których stanowi pkt
6.2.1. ppkt 3-4 SWZ.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej treść pkt
6.2.3. SWZ stosuje się odpowiednio.
6.2.5.Zamawiający nie będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp
6.2.6.W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia 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 r. poz. 2415) – dalej „Rozporządzenie ws.
podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)” oraz przepisy Rozporządzenia
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 r. poz. 2452) – dalej: „Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)”

7. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1 Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
7.1.1.Składanie
ofert
następuje
za
pośrednictwem
aplikacji
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

miniPortal:

7.1.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty z
wymaganymi załącznikami), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
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7.1.3.Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów o których mowa w treści § 3 ust. 1
Rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), odbywa się przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
(za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji)).
7.1.4.Przekazywanie dokumentów innych niż wskazane w w/w Rozporządzeniu może nastąpić
w sposób określony w akapicie powyżej SWZ lub za pośrednictwem e-mail:
przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego
za pośrednictwem e-mil pisma lub dokumentu.
7.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
7.3 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
7.4 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Zamawiający zaleca korzystanie z dedykowanych formularzy udostępnionych na miniPortalu
(Formularz do komunikacji). Wysłanie dokumentów o których mowa powyżej w szczególności
pytań związanych z prowadzonym postępianiem przez miniPortal wymaga poinformowania
Zamawiającego o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w pkt. 7.1
Powyższe ma na celu sprawne przeprowadzenie postępowania oraz wynika z braku możliwości
wygenerowania dedykowanej skrzynki ePuap do obsługi zamówień publicznych.
7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu .
7.8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej
7.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń a
także poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń a także poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu
ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
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7.10. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych
i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania techniczne
dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków
komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta,
oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie
ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452)
7.11.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacje dotyczące jednolitego dokumentu
7.12.Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument
w formie elektronicznej:
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższymi adresami:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
lub
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Zamawiający zaleca wypełnienie jednolitego dokumentu za pomocą serwisu ESPD dostępnego
pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ – w tym celu jednolity dokument o którym mowa w pkt
6.1 SWZ, należy pobrać, ze strony https://zpwl.bip.net.pl/?a=123 zapisać na dysku, a następnie
zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl
Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. Serwis ESPD nie archiwizuje
plików.
Informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu jednolitego dokumentu
obejmującego oświadczenie Wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia (oraz dla
każdego z podmiotów składających wspólną ofertę).
Jednolity dokument, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 118
ustawy Pzp.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
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 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi
przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie
plików w formacie .pdf. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww.
formatów.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe
Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl .
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do oferty wykonawcy
zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt 10. SWZ.
7.13.Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Biuro Związku Powiatów Województwa Łódzkiego: Tomasz Cieplucha e-mail:
biurozwiazku@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Zamówienia publiczne: Maciej Jończyk e-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:
Dla części I - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Dla części II - 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
Dla części III - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
8.3.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z2 019r. poz.310, 836 i 1572)
8.4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 76 1600 1462 1838 0052 4000 0006
(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę postępowania oraz część zamówienia.)
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8.5.W tytule przelewu należy wskazać numer postępowania oraz część której dotyczy przelew.
8.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku
bankowego zamawiającego.
8.7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci
elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty
wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.10.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w
postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu
dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.11.W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie
przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w formie innej niż pieniężna.
8.12. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
8.13. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego.
8.14.Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania
ofertą.
8.15.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
22.03.2021 roku do godz. 14:00.
8.16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą do dnia 19.06.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale
11 SWZ.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY W TYM INFORMACJA O ŚRODKACH
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
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10.1 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i
odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten
proces, zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na
stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl
Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć
postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk
umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym
postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez
formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
10.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych w szczególności: doc, .docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal.
10.3 Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać
treści SWZ stąd wymaga się zastosowania formularza oferty wg wzoru – załącznik 1 do SWZ
Wykonawca ma obowiązek wypełnić Załącznik nr 1A do SWZ – Zestawienie oferowanego sprzętu.
Nie wypełnienie załącznika nr 1A spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z
warunkami zamówienia.
10.4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.5 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
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ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
10.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10.8
a)

Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje
upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres, o ile umocowanie
nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę lub osoba
podpisująca ofertę i jednolity dokument podpisem elektronicznym ujawniona jest w KRS
lub CEDiG (lub odpowiednio innym rejestrze) i jest upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego,

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego,
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z
wymaganiami pkt 5.2.5. – 5.2.11. SWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
d) Jednolity dokument jako własne oświadczenie wykonawcy pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
e) Jednolity dokument dla każdego z podmiotów udostępniających zasoby pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
f) Jednolity dokument dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
g) Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (jeżeli wykonawca wnosi
wadium w formie niepieniężnej).
10.9.Oferta, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz.346, 568, 695, 1517
i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10.10.Zasady, sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub innych, określa niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej (Dz.
U. z 2020r. poz. 2452).
10.11.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
10.12.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10.13.Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa poprzez złożenie stosownych informacji, wyjaśnień i/lub dokumentów.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Zmiana oferty, wycofanie oferty:
10.14.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
do składania ofert.
10.15.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
11.1. Termin i miejsce składania ofert: Termin składania ofert: 22.03.2021 r. godz. 14.00
Oferty zostaną otwarte w Sekretariacie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A, pok. 217, w dniu 22.03.2021 o godz: 15:00.
11.2 Otwarcie złożonych ofert następuje poprzez miniPortal.
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
11.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarci ofert zawierające informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
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12.1.

Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu
art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1025
późn. zm.).

12.2.

Ceną oferty jest kwota brutto określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

12.3.

Do obliczania ceny brutto oferty Wykonawca powinien zastosować stawkę podatku VAT
od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami.

12.4.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

12.5.

Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017
poz. 1830) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy.

12.6.

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia ,wynikające z zapisów projektu umowy oraz wszelkie inne koszty
jakie są niezbędne do należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.np.(np. koszty delegacji, odbiorów, spotkań, koszty związane z
zatrudnieniem dodatkowych osób czy ekspertów ,koszty w przypadku wydłużenia
realizacji projektu , koszty związane z udzieloną gwarancją , inne koszty pośrednie itp.)

12.7.

Rozliczenie i zapłata nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych
postanowieniach umowy.

12.8.

Cena brutto (z VAT) musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

12.9. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto każdej
oferty uwzględniając informacje Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku
podatkowego złożoną w formularzu oferty.
12.10.
Cena netto zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem
możliwości zmiany wynagrodzenie określonej w projekcie umowy.
12.11.
W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce,
zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto,
podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek zapłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12.12.
Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz.2174, z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
12.13.
Wykonawca w formularzu ofertowym musi uzupełnić informacje w zakresie
wynikającym z pkt 16.4 SWZ oraz art. 225 ust. 2 ustawy pzp.
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Informacje dotyczące walut obcych:
12.14. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych
(PLN).
12.15. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one
przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty przesłania ogłoszenia
do publikacji w Dz. Urz. U. E.
13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT DLA CZĘŚĆI 1, 2, 3
Kryterium
1) Cena ( Pc)
2) Doświadczenie kierownika prac ( Dk)

znaczenie
60 %
40 %

13.1 Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriow i ich znaczen
okreslonych wyzej w następujący sposob:
A) w kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
Pc = (cm/c) 60 pkt,
gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert , zaś c oznacza cenę danej
oferty.
Uzyskana wartość (cm/c) zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów
B) Kryterium terminu realizacji dostawy (KD) – stanowiące wagę 40%
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną termin realizacji
dostaw. Im krótszy będzie zadeklarowany termin dostaw tym większa liczba przyznanych
punktów. Minimalny termin dostaw nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku zadeklarowania
przez Wykonawcę terminu dostaw krótszego niż 7 dni ofercie zostanie przyznane 40 pkt..
Maksymalny możliwy termin realizacji dostaw wynosi 30 dni. W przypadku zadeklarowania
terminu realizacji dłuższego niż 30 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium wg następującego klucza:
1) termin realizacji dostaw wynoszący 30 dni – 0 pkt (okres maksymalny wymagany przez
Zamawiającego)
2) termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale 29 – 20 dni – 5 pkt
3) termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale 19 – 10 dni – 20 pkt
4) termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale 9 – 7 dni – 40 pkt.
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13.2 Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów (P) równa:
P = Pcc + KD
Zgodnie z art.2 pkt 5 lit.a Pzp, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów, będzie
uznana za ofertą najkorzystniejszą.
13.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do
złożenia w ustawowym terminie dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 6.2 SWZ
13.4 Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art.
248 oraz art.251 ustawy pzp, w sytuacji kiedy będą tego wymagały okoliczności faktyczne.
13.5 Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art.
252 ustawy pzp.
13.6 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w obu kryteriach oceny
ofert co potwierdzi, że oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY.
1. 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.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 264
ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z
zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej
podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
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5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed
podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zasady i wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy są zawarte w
pkt 20 SWZ.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany
przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie z Projektem Umowy
(Załącznik 8 do SWZ) oraz złożyć :
 pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
 umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia( konsorcjum), jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, przy czym
termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
 dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z wymaganiami SWZ wraz z dowodem jej opłacenia.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Wykonawcę którego oferta została wybrana w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie
odpowiednio dla danej części zamówienia tj. od 1 do 3.
15.2. Zabezpieczenie Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ustawy Pzp., w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
Treść art. 449-453 ustawy Pzp dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie
miała zastosowanie w ramach zawartej umowy.
15.3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
15.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 22 1600 1462 1838 0052 4000 0008
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SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
z podaniem znaku sprawy ZPWŁ.272.2.2021.”.
Zwrot zabezpieczenia odbywa się zgodnie z art.450 ust 5 Pzp.
15.6. Gwarancja (poręczenie) bankowa lub ubezpieczeniowa musi zostać dostarczona w oryginale
i nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z
Wykonawcą oraz musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na
pierwsze wezwanie.
15.7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać kar umownych z zakresu
gwarancji zabezpieczenia, a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu w miarę wykonania
przedmiotu umowy. Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie
zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
(w tym również za zobowiązania wynikające z niniejszej SWZ).
15.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
15.9. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.10. Zabezpieczenie obejmuje wszelkie kwoty jakich Zamawiający może żądać na podstawie
niniejszej umowy w tym kar umownych , kosztów wykonania zastępczego oraz wszelkich kwot,
co do których przysługuje mu prawo potracenia wynikające z niniejszej SWZ i umowy.
16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY Z SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
16.1. Projektowane Postanowienia Umowy stanowi Załącznik 8 do SWZ.
16.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji opisanych w Projektowanych
Postanowieniach Umowy.
16.3. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń częściowych. Szczegółowe uregulowania
zawiera wzór umowy (zał. nr 8 do SWZ).
16.4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą sporządzone
zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikającymi z Działu VII (Umowa w sprawie zamówienia
publicznego) ustawy Pzp.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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17.1.Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci
odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz
postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp - „Środki ochrony
prawnej”.
17.2. Odwołanie przysługuje na:
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
b)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c)
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
17.3.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania
odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
a)

17.4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a
pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
17.6. 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.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
17.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP.
17.8. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl.
Faks +48 224587800.
17.9. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.
e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl.
18. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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18.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
2) unieważnieniem postępowania.
18.2.Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z treścią art. 255 ustawy Pzp.
18.3.Zamawiający może unieważnić postępowanie zgodnie i na podstawie art. 256, 257 ustawy
Pzp.
19.INFORMACJE PROCEDURALNE
19.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z treścią 3.2.SWZ.
19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.4. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji
19.4.1.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zwracał się przy użyciu poczty elektronicznej
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
19.4.2.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
19.4.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 19.4.2., Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić go bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
19.4.4.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniana źródła zapytania), modyfikacje
SWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, kopie odwołań dotyczących
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej pod adresem https://zpwl.bip.net.pl/?a=122
19.4.5.Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych postępowanie jest
prowadzone w języku polskim. W związku z powyższym wnioski o wyjaśnienie treści
SWZ, dokumenty, oświadczenia oraz inne dokumenty składane w postepowaniu winny
być wnoszone w języku polskim.
19.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
19.6. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
zamawiającego.
19.7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
19.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ).
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 1A - Zestawienie Oferowanego Sprzętu
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Załącznik nr 2:
Załącznik nr 3:
Załącznik nr 4:
Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:
Załącznik nr 7:
Załącznik nr 8:
Załącznik nr 9:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Instrukcja wypełniania JEDZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz dostaw
Klauzula informacyjna dot. Art. 13 RODO
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projektowane Postanowienia Umowy
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
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Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego” Numer sprawy: ZPWŁ.272.2.2021
Oznaczenie wykonawcy (ów)* - nazwa

NIP
Regon

Adres

Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy)

Nr KRS wraz z oznaczeniem sądu/nr
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej wraz z oznaczeniem organu
rejestrującego

Miejscowość:

Powiat:
Nr telefonu do kontaktów w sprawie:
Województwo:
Numer faksu na który przesyłana będzie
korespondencja w sprawie:

Wykonawca/y jest/są □ mikro, □ małym lub □ średnim przedsiębiorstwem*
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.z
2016 r. poz. 1829).
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
E-mail na który może być przesyłana
sprawę
korespondencja w sprawie:
adres skrzynki ePUAP na który może być
przesyłana korespondencja w sprawie:
Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeżeli dotyczy):
* Należy zaznaczyć odpowiednie
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W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia My/Ja, niżej
podpisani/ny, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1.

Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami oraz
wszelkie określone w niej wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści umowy na wykonanie zamówienia, którą zobowiązujemy się podpisać w miejscu i
czasie określonym przez Zamawiającego.
3. Wadium zostało wniesione w formie …................................................................................................
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
niniejszym SWZ za następująca cenę:
cena netto PLN za
Część
Stawka
wykonanie całości
Cena brutto PLN
Zamówi
Przedmiot zamówienia
VAT
przedmiotu
(kol. III x kol. IV)
enia
w%
umowy
I

II

I

dostawa
infrastruktury
informatycznej - Powiat
rawski – serwery, sprzęt
komputerowy,

II

dostawa
infrastruktury
informatycznej - Powiat
rawski - oprogramowanie

III

dostawa
infrastruktury
informatycznej - Powiat
zgierski,

5.

III

IV

V

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego stosownie do art.225 ust. 2 ustawy Pzp (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia
podatku od towarów i usług przez zamawiającego), w związku z czym wskazujemy nazwę
(rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez
kwoty podatku VAT:

L.p.

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

1.
2.
3.
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Wartość usługi bez kwoty
podatku VAT

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodne z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie: …………%
Uwaga: Wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od
towarów i usług przez zamawiającego).
Uwaga: Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że
wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.

6.

Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie (maksymalnie 30 dni):
a) Część I..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach.
b) Część II..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach.
c) Część III..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach.

7.

Udzielamy następującego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (minimalny okres gwarancji
wynosi 24 miesiące)

a) Część I..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w miesiącach.
b) Część II..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w
miesiącach.
c) Część III..................................... miesięcy – w niniejszym punkcie należy podać termin w
miesiącach.
8.
9.

Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ tj. do dnia 19.06.2021 r.
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez współudziału podwykonawców/ Oświadczamy, że
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Nazwa części zamówienia (zakres powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców
10. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr
......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i
dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
11.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

33

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) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*.**
12. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:

__________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
13. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako wykonawcy składający
ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) oświadczamy:
a. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy, polegamy na
doświadczeniu: ……………………….
(wskazać nazwę wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej,
którzy spełniają warunek udziału postępowania w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej).
b. Następujące dostawy wykonają wykonawcy wskazani w pkt.13 lit.a w następującym
zakresie i przez wskazanych wykonawców:
*Dostawy: …………………………………………(wskazać zakres) wykona/ją:
……………………………………. (wskazać nazwę wykonawcy lub wykonawców w ramach
konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę)
14. Nazwy podmiotów, na których zasoby powołuję się Wykonawca, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu określone w ust. 5.1 pkt.1 SWZ (jeśli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
a) Oświadczenie w formie JEDZ ( wykonawca , członkowie konsorcjum ** , podmiot na
który powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału **,
podwykonawca** )
b) …………………………………………………
c) …………………………………………………
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.

………………………….
Podpis Wykonawcy
* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
** JEŚLI DOTYCZY
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Załącznik Nr 1A do SWZ
Zestawienie Oferowanego Sprzętu
Część I dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat rawski – serwery, sprzęt
komputerowy
Oferowany sprzęt
Producent/marka, typ
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Zamawiany sprzęt
Stanowisko komputerowe (3 szt.), w tym
Procesor
Płyta główna
Dysk twardy
System operacyjny
Monitor
Klawiatura
Mysz
Oprogramowanie biurowe

Serwer Rack 19 cali wysokość 2U TYP 1, w
tym
Płyta główna
Procesor
Dyski twarde
Oprogramowanie systemowe serwera

Serwer Rack 19 cali wysokość 2U TYP 2, w
tym
Płyta główna
Procesor
Dyski twarde
Oprogramowanie systemowe serwera

Licencja dostępowa użytkownika do
zasobów systemu operacyjnego serwera
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UTM. Rack 19 cali wysokość 1U

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Przełączniki sieciowe. RACK 19 cali
wysokość 1U (3 szt.)

Część II dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat rawski – oprogramowanie
Oferowany sprzęt
Producent/marka, typ
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Zamawiany sprzęt
System do zarządzania bazami danych

Oprogramowanie do wsparcia technicznego
do baz danych i oprogramowania do
zarządzania bazą danych
Oprogramowanie do archiwizacji baz danych Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Część III zamówienia - dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat zgierski
Zamawiany sprzęt
Oprogramowanie do backupu
Stanowisko komputerowe (7 szt.), w
tym
Procesor
Dysk twardy
System operacyjny
Monitor
Klawiatura
Mysz

Serwer, w tym
Płyta główna

Oferowany sprzęt
Producent/marka, typ
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
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Procesor
Dyski twarde
Oprogramowanie systemowe serwera

Macierz dyskowa NAS, w tym
Procesor
Dyski twarde
System operacyjny

Ploter
Skaner do drukowania dokumentów
CAD i GIS
Skaner A3
Skaner A4 (5 szt.)
Skaner A4 szczelinowy (2 szt.)

Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka:
……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
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Znak sprawy: ZPWŁ.272.2.2021

Załącznik Nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego”. dla części 1 *, części 2 *, części 3 * zamówienia
WYKONAWCA: ……………………………………………………..…
………………………………………..………………
(PEŁNA NAZWA/FIRMA, ADRES, W ZALEŻNOŚCI OD PODMIOTU: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
REPREZENTOWANY PRZEZ: ………………………………………………………
(IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO/PODSTAWA DO REPREZENTACJI)

Oświadcza, że:
1. NIE NALEŻY z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp*
2. NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie
wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami*:
a. ……………………………………..
b. ……………………………………..
W przypadku zaistnienia okoliczności z pkt 2 Wykonawca wraz z oświadczeniem przekazuje
dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.
*niepotrzebne skreślić
**(jeżeli dotyczy)
UWAGA!
1. OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 126 UST. 1 PZP –
NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ LUB SAMODZIELNIE UZUPEŁNIAĆ BEZ
WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PRZEZ WYKONAWCÓW NINIEJSZE OŚWIADCZENIE
SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE.

_______________ DNIA __________ROKU

_____________________________
PODPIS KWALIFIKOWANY OSOBY UMOCOWANEJ
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WIEDZY I WOLI
WYKONAWCY
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Znak sprawy: ZPWŁ.272.2.2021

Załącznik Nr 5 do SWZ
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

Składając ofertę na:
dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie
e-usług
przez
powiaty
z terenu
województwa
łódzkiego”.
ja
/my*
niżej
podpisany
/i*
.....................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
oświadczam, że należycie wykonałem następujące dostawy:

Lp.

Nazwa
i
adres
Przedmiot zamówienia potwierdzający
podmiotu
określonego w pkt. 5.1.1. SWZ
zamawiającego

spełnienie

Wartość
warunku dostawy
brutto [PLN]

Dotyczy części I
1

Opis
dodatkowy:

Zamówienie
obejmowało
serwerów z oprogramowaniem

dostawę

Opis
dodatkowy:

Zamówienie
obejmowało
serwerów z oprogramowaniem

dostawę

Dotyczy części II
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Tak/Nie*

Tak/Nie*

Data wykonania Zakończenie
(dd, mm, rrrr)

Opis
dodatkowy:

Zamówienie
obejmowało
dostawę
oprogramowania
systemowego
do Tak/Nie*
serwerów lub komputerów

Opis
dodatkowy:

Zamówienie
obejmowało
dostawę
oprogramowania
systemowego
do Tak/Nie*
serwerów lub komputerów

Opis
dodatkowy:

Zamówienie
obejmowało
dostawę
serwerów wraz z oprogramowaniem i Tak/Nie*
akcesoriami

Opis
dodatkowy:

Zamówienie
obejmowało
dostawę
serwerów wraz z oprogramowaniem i Tak/Nie*
akcesoriami

Dotyczy części III

* niepotrzebne skreślić
** Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające 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 jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.
………………………
Podpis Wykonawcy
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.2.2021

Załącznik Nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
Dotyczy Części ….
zawarta w dniu ……………...2021 r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy:
Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego (NIP 771 289 00 34) z siedzibą:
97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, reprezentowanym przez:
1. Stanisława Cubałę – Przewodniczącego Związku,
2. Marcina Baranowskiego – Wiceprzewodniczącego Związku.
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..............................................., … Wydział
Gospodarczy KRS pod nr KRS ........................., REGON..................................., NIP..............................................,
reprezentowaną przez:
Panią/Pana .....................................................................................................*
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.
Zamawiający i Wykonawca zwani będą w dalszej części Umowy łącznie Stronami.

§1
1. Umowa niniejsza zawarta została na skutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).; dalej jako
ustawa Pzp), o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr ZPWŁ
272.2.2021 którego Przedmiotem jest Dostawa infrastruktury informatycznej na
potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”
część ……
§2
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Pzp) infrastruktury zgodnej z załącznikiem nr 7
do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej także jako Sprzęt lub Przedmiot Dostawy).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikami do SWZ, jak również zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy z dnia ………... wraz z załącznikami, Specyfikacją Techniczną oferowanej
infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem, stanowią integralną część niniejszej
Umowy.
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3. Wykonawca oświadcza, że:
1) Przedmiot Dostawy jest fabrycznie nowy i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich;
2) Przedmiot Dostawy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych;
3) Przedmiot Dostawy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez
Wykonawcę, a podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy przez Strony, nie naruszy, ani też nie
będzie stanowiło podstawy do odwołania lub unieważnienia zobowiązania Wykonawcy, czy
też innego postanowienia Umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w § 1 ust. 1 i 2 Przedmiot Dostawy, na
swój koszt, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, do siedziby
Zamawiającego lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, tj. do wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeń, w terminie nie dłuższym niż ….. dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.
2. Wykonawca na swój koszt zapewni osoby do wniesienia Sprzętu oraz wszelkie niezbędne
środki techniczne, w szczególności własny wózek transportowy, oraz uzgodni dostawę
sprzętu z Zamawiającym (telefoniczne lub elektronicznie poprzez e-mail) najpóźniej na 2 dni
robocze przed planowaną dostawą.
3. Z czynności dostawy Przedmiotu Umowy Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego.
Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony w trzech1 egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy, Zamawiającego oraz WP. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
stanowi załącznik numer … do niniejszej Umowy.
4. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
………..
5. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze strony Wykonawcy upoważnieni są:
…………………………………………
6. Umowę uważa się za wykonaną w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez
zastrzeżeń przez Wykonawcę oraz przez Zamawiającego . W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad, usterek lub innych uchybień w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w
szczególności gdy Przedmiot Umowy jest niekompletny, Strony zaznaczą w Protokole Odbioru
Końcowego, że Przedmiot Umowy został dostarczony z zastrzeżeniami, z jednoczesnym
wskazaniem zakresu stwierdzonych wad i/lub usterek. Wykonawca zobowiązany jest usunąć
wskazane przez Zamawiającego uchybienia/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w tym
okresie, tj. w okresie usuwania wad, usterek lub innych uchybień, Wykonawca pozostaje w
zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
7. W przypadku usunięcia uchybień w terminie wskazanym w ust. 6, Strony podpiszą Protokół
Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.
8. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nie
zwalnia, Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, ani ich w żaden
sposób nie ogranicza.

1

w przypadku umowy zawieranej z WP należy wpisać : „w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego”.

42

§4
1. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach stanowiących
Przedmiot dostawy na podstawie niniejszej Umowy jest oryginalne, pochodzi z legalnego
źródła oraz że jest uprawniony do dystrybucji tych wersji Oprogramowania zgodnie z
wymaganiami licencyjnymi producenta. Udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji
zgodnych z warunkami licencyjnymi producenta Oprogramowania, w szczególności
pozwalającymi na eksploatację dostarczonych urządzeń wraz z Oprogramowaniem zgodnie
z ich przeznaczeniem.
2.

3.

4.

W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z tytułu
naruszenia praw autorskich do Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić
Zamawiającego z wszelkich roszczeń oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty,
jak też wszelkie wydatkowane przez Zamawiającego kwoty wynikające z tego tytułu
poniesione przez Zamawiającego, w szczególności koszty zakupu nowych wersji
Oprogramowania.
W razie wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się
wstąpić do toczącego się postępowania obok lub jeśli to będzie prawnie możliwe w miejsce
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty, jak też
wszelkie wydatkowane przez Zamawiającego kwoty, poniesione przez Zamawiającego z tego
tytułu.
Licencje na Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 muszą być licencjami
nieograniczonymi czasowo i terytorialnie. Licencje muszą być fabrycznie nowe przez co
należy rozumieć, że nie zostały nigdy zainstalowane na jakimkolwiek urządzeniu, a instalacja
u Zamawiającego będzie pierwszą instalacja. Licencje muszą posiadać wszystkie
przewidziane przez producenta oprogramowania atrybuty legalności.

1.

§5
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5, udziela gwarancji jakości na
całość Przedmiotu Umowy, tj. wszystkie elementy składające się na Przedmiot Umowy.

2.

Okres gwarancji zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy wynosi:
… miesięcy na ………………………….
... miesięcy na…………………………...
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez
zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

3.

Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach użytkowania Przedmiotu Dostawy w
siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Powiatu którego dostawa dotyczy przez Wykonawcę
lub wskazany przez Wykonawcę autoryzowany serwis producenta Sprzętu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4.

Naprawy wymagające transportu uszkodzonego Przedmiotu Dostawy do serwisu realizować
będzie na swój koszt Wykonawca za wyjątkiem dysków twardych. Wszelkie naprawy dysków
twardych będą przeprowadzane u Zamawiającego, tj. bez zabierania dysku z siedziby
Zamawiającego lub jego aktualnej lokalizacji.

5.

Wszelkie naprawy gwarancyjne nie będą powodować dodatkowych opłat za transport i
dojazd.

6.

Zgłoszenia Awarii Sprzętu będącego Przedmiotem Dostawy będą dokonywane telefonicznie
pod numerem …………. lub e-mailem na adres ……………… Przez Awarię należy rozumieć wadę
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sprzętu powodującą brak działania lub niepoprawne działanie Sprzętu u danego
Zamawiającego, uniemożliwiające lub utrudniającego jego użytkowanie.
Powyższe numery i adres będą dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do
16.00.
7.

Podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby
Zamawiającego lub Siedziby Powiatu ……… , zapewnione będzie w czasie nie dłuższym niż do
końca następnego dnia roboczego, od momentu zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego (w
sposób określony w ust. 6).

8.

Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę autoryzowany serwis producenta zobowiązany
jest do usunięcia Awarii najpóźniej w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

9.

Na dedykowanej stronie internetowej producenta Sprzętu zapewniony będzie dostęp do
najnowszych sterowników i uaktualnień Oprogramowania, realizowane poprzez podanie
numeru seryjnego/modelu urządzenia.

10. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia Awarii określonego w ust. 8, Wykonawca, na

pisemne żądanie Zamawiającego, wymieni wadliwy Sprzęt na Sprzęt równoważny (o
parametrach tych samych lub lepszych), fabrycznie nowy w terminie 14 dni od momentu
upływu ostatecznego terminu naprawy.

11. W przypadku czwartego wystąpienia Awarii tego samego egzemplarza Sprzętu będącego

Przedmiotem Dostawy, Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, wymieni wadliwy
Sprzęt na Sprzęt równoważny (o parametrach takich samych lub lepszych), fabrycznie nowy
w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

12. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy

Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany Sprzętu lub jego części na nowy okres gwarancji
na Sprzęt lub jego część biegnie od początku z chwilą odbioru wymienionego Sprzętu lub jego
części.

13. W przypadku Awarii dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się

dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub jego odpowiedniej lokalizacji, w ramach
umówionej ceny, tj. bez ponoszenia dodatkowych kosztów, nowy dysk twardy o takich
samych parametrach lub lepszych niż dysk, w którym wystąpiła Awaria oraz dokonać jego
wymiany, bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku przez Zamawiającego. Uszkodzenie
dysku będzie weryfikowane przez Wykonawcę (lub wskazany przez niego serwis
gwarancyjny producenta) wyłącznie w siedzibie Zamawiającego lub odpowiedniego
Powiatu.
14. W

okresie gwarancji Wykonawca powinien każdorazowo pisemnie informować
Zamawiającego o zmianie siedziby i numerów telefonów/adresów e-mail, o których mowa w
ust. 6. Wykonawca o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien
poinformować w formie pisemnej niezwłocznie, w czasie umożliwiającym Zamawiającemu
realizowanie w sposób niezakłócony uprawnień wynikających z gwarancji.

15. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
16. Zaoferowany Sprzęt jest objęty gwarancją producenta. Gwarancja, o której mowa w

niniejszym ustępie nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji udzielonej na Przedmiot Umowy
przez Wykonawcę.

17. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie, w przypadku

przekroczenia określonego w ust. 8 terminu usunięcia awarii, Zamawiający ma prawo, po
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uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, usunąć lub zlecić usunięcie awarii, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
18. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym
oraz w niniejszej Umowie. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
19.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych
w stosunku do Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie, producent Sprzętu lub jego
autoryzowany przedstawiciel w Polsce, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisem i gwarancją określone w Umowie. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje
się do Wykonawcy będącego producentem Sprzętu lub jego autoryzowanym
przedstawicielem w Polsce

§6
1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …..
złotych netto (słownie…. ), powiększone o należy podatek od towarów i usług (VAT), tj. brutto
w kwocie….. złotych (słownie: …….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, w
szczególności takie jak opłaty celne, podatki, wszystkie koszty urządzeń, dostawy, transportu,
ubezpieczenia i opakowania oraz udzielenia licencji do korzystania z oprogramowania wraz z
dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi Sprzętu oraz instalacji urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter ryczałtowy i nie
będzie podlegało podwyższeniu. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu
Przedmiotu Umowy tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego całości lub części Przedmiotu Umowy.
4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty
nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, jak też po jej wykonaniu.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku ……................. numer ....................................., w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc
od dnia dostarczenia – do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru
Końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć WP
kopię faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej
Zamawiającemu2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia należnych mu od
Zamawiającego wymagalnych należności Zamawiającego od Wykonawcy.
8. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w części zrealizowanej Umowy, w wysokości wynikającej z przywołanego § 7
ust. 2 Umowy.
2

w przypadku umowy zawieranej z WP należy wykreślić: „Wykonawca zobowiązany jest doręczyć WP
kopię faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu”
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9. W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, termin zapłaty
będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
11. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach, zakup będzie realizowany zgodnie z
mechanizmem odwrotnego obciążenia zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
§7
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni Podwykonawców
lub* w celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca
oświadcza, że Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:
nazwa
podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………….
zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy …………....................................................
2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
a) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
c) zrezygnować z podwykonawstwa,
d) zmienić podwykonawcę.
3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców do realizacji
przedmiotu umowy, jest on zobowiązany na piśmie zawiadomić o tym fakcie
Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
umowy, wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzone Podwykonawcy do
realizacji. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio
5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą
naruszały postanowień niniejszej umowy i zawierać będą co najmniej:
a) nie dłuższy niż 14-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
liczony od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej
Podwykonawcy części umowy,
b) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),
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6. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
7. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian w
terminie 14 dni uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez
Zamawiającego.
9. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi
Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:
a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie
zapisy ust. 5,
b) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z
właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla
Podwykonawcy.
10. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
12. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

1.

§8
W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę ze zrealizowaniem w całości i bez zastrzeżeń
Dostaw będących Przedmiotem Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1
niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia.

2.

Jeżeli opóźnienie Wykonawcy ze zrealizowaniem dostaw będących Przedmiotem Umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu może od Umowy odstąpić w części jeszcze
niezrealizowanej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu kolejnych 14
dni od dnia upływu terminu 30 dniowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 powyżej
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy, co do której
Zamawiający odstąpił.
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4.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, niedostarczenia Sprzętu
zastępczego lub braku wymiany Sprzętu na nowy w przypadkach określonych w § 5,
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej każdorazowo w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy o za każdy dzień
opóźnienia.

5.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 zdanie
3 Umowy , Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.

6.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 10 ust. 1,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50
000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

7.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu podjęcia naprawy gwarancyjnej
określonego
w
§ 5 ust. 7 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

8.

Zapłata kar umownych określonych w ust. 1- 7 nie wyklucza możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość
szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

9.

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia, jak również z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.

10. Łączna wysokość kary naliczonej Wykonawcy za dane naruszenie wskazane w niniejszym

paragrafie nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o
którym mowa w § 6 ust. 1. Umowy

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§9
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument potwierdzający
zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia na cały okres realizacji
zamówienia na warunkach opisanych poniżej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania, niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia wynosi 5
% ceny całkowitej brutto określonej w umowie co daje kwotę : ………………… zł.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zostało wniesione w formie
........................................................................
Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu.
Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie
nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i inne kwoty należne bankowi, o ile
Zamawiający wskaże oprocentowany rachunek bankowy.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zostać dostarczona w oryginale i nie może w
swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej zamawiającego z wykonawcą oraz
musi gwarantować zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze
wezwanie.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać kar umownych z zakresu
gwarancji zabezpieczenia, a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu w miarę
wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja winna gwarantować zamawiającemu zapłatę za
wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą w tym również za zobowiązania wynikające z SWZ.
Całość zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonanego.
Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w
pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu
zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie
ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy i każdorazowej akceptacji Zamawiającego.
Zabezpieczenie obejmuje wszelkie kwoty jakich Zamawiający może żądać na podstawie
niniejszej umowy w tym kar umownych , kosztów wykonania zastępczego oraz wszelkich
kwot, co do których przysługuje mu prawo potracenia wynikające z niniejszej SWZ i umowy.

§10
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, przez okres
realizacji oraz trwałości Projektu, od dnia zawarcia Umowy, wszelkich informacji i danych
uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy i zobowiązuje się nie
wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizowania Umowy:
1)

nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i
innych nośników informacji itp., które nie są związane ze zleconym zakresem prac,

2)

nie będzie zabierał, kopiował ani powielał dokumentów i danych, a w szczególności
udostępniał ich osobom trzecim,

3) nie będzie informował osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3. Za osoby trzecie, o których mowa powyżej uważa się osoby, które nie wykonują prac ani nie
świadczą usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do
informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników lub współpracowników Wykonawcy,
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

1.

którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego, i którzy
przyjęli obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Wykonawca może przekazać informacje, o
których mowa w ust. 1 powyżej Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom przy
pomocy, których realizuje niniejszą Umowę, o ile zobowiąże uprzednio Podwykonawców
i/lub Podwykonawców do przestrzegania zasad poufności określonych w niniejszym
paragrafie. Za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przez Podwykonawców i/lub
dalszych Podwykonawców, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za swoje
własne działania i zaniechania.
Wykonawca zobowiązuje się, że po otrzymaniu informacji poufnych, będzie zapobiegał ich
ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu poprzez zachowanie takiej samej
staranności i troski w działaniu jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu, publikacji oraz
rozpowszechnianiu własnych informacji o podobnym charakterze.
Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich
zauważonych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.
W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyny),
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu materiałów zawierających ww.
informacje i dane, a informacje przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich
zasobów i nośników elektronicznych.
Nie będą uznawane za poufne informacje, które:
a) są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu
bezprawnego,
b) są już znane Wykonawcy, o czym świadczą wiarygodne dowody,
c) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego,
d) zostaną przekazane Wykonawcy przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną
niniejszej Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień
Umowy.
W przypadku, gdy dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy konieczne będzie
przetwarzanie danych osobowych, strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania
wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa
Unii Europejskiej w tym z przepisów 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) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Jednocześnie
w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawrą dodatkową umowę o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych Wykonawcy bez dodatkowego (tj.
wykraczającego poza wskazane w niniejszej Umowie) wynagrodzenia.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie stwierdzają, że postanowienia niniejszego
paragrafu nie mogą naruszać bezwzględnie wiążących przepisów prawa w tym w
szczególności art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym umowy zawarte na skutek
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają
udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
§ 11
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.
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2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków zawartych
poniżej.
3. Dopuszcza się zmiany umowy w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) zmiany Podwykonawcy, który zgodnie z art. 118 ustawy jest podmiotem udostępniającym
zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania
ofert warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu wraz z załączeniem
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ w tym zakresie.
d) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy ,na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
e) Zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w art. 462 ustawy, pod warunkiem spełnienia
warunków określonych w § 6,
f) Zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana taka
może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu,
iż proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia),
doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
g) Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę
wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego,
bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.
h) Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego
wynagrodzenia
i) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia związane z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa lub zapobieżenia wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia lub
uniknięcia wydłużenia terminu realizacji.
j) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58
ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią
okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom
tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub
otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku
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dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy
umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
1. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wystąpienia
następujących okoliczności :
4.1. zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmian:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572);
5) -jeżeli zmiany te w sposób uzasadniony będą miały bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę to Wykonawcy przysługuje uprawnienie do
złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze
zmianą określoną w pkt 1-4 powyżej.
4.1.1 W przypadku gdy trakcie obowiązywania umowy wystąpią zmiany i warunki określone w/w
ust.4.1 pkt. 1)do 4) , Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia na
następujących zasadach :
a)
w sytuacji gdy stawka podatku od towarów i usług ulegnie obniżeniu, wykonawca
zawrze aneks pomniejszający jego wynagrodzenie poprzez pomniejszenie o kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki
obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną
według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa. Zmiana będzie dotyczyła tej części wynagrodzenia brutto
wykonawcy co do której nastąpi obniżenie stawki podatku od towarów i usług. Podstawą
wyliczenia kwoty VAT będzie kwota netto wynagrodzenia wykonawcy.
b)
W sytuacji gdy stawka od towarów i usług ulegnie podwyższeniu, zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poprzez zwiększenie o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według
stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług
obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zmiana będzie dotyczyła tej części
wynagrodzenia brutto wykonawcy co do której nastąpi podwyższenie stawki podatku od
towarów i usług. Podstawą wyliczenia kwoty VAT będzie kwota netto wynagrodzenia
wykonawcy.
c)
W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zmiana wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o kwotę
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odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości obowiązującej
minimalnej stawki godzinowej, uwzględniając wszystkie obciążenia publicznoprawne od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy.
d)
W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy
może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w
postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne
odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne
odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
e) W sytuacji zmiany w trakcie obowiązywania umowy zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572) – zmiany zostaną wprowadzone w sposób analogiczny jak opisany w lit. a) – d)
powyżej
4.2. Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia polegających na ograniczeniu
zakresu przedmiotu umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia .
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie zrealizowane i odebrane usługi oraz udokumentowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. Wartość pomniejszenia wynagrodzenia
zostanie ustalona w protokole odbioru i będzie wynikać z proporcji niewykonanej części
zamówienia w stosunku do zakresu pierwotnego.
4.3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę prac wykraczających
poza przedmiot Umowy i nie spowodowanych działaniami lub zaniedbaniem, bądź zaniechaniem
Wykonawcy, możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy . Wysokość wynagrodzenia
za usługi dodatkowe nie może przekroczyć 10% całkowitego umownego wynagrodzenia
Wykonawcy. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia będzie wynikać z zatwierdzonego przez
Zamawiającego kosztorysu Wykonawcy w tym zakresie który powinien być ustalony :
a) w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców i usługodawców .
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b) według nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku lokalnym tj. w województwie
łódzkim,
4.4 W oparciu o art. 439 Pzp , uwzględniając treść art.439 ust.3-4 zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy jest dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia kosztów
związanych z realizacją zamówienia powyżej lub poniżej poziomu 25% w stosunku do cen
rynkowych obowiązujących na dzień zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w
oparciu (z użyciem) wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego oraz w/w ust. 4.3 pkt. a)i b). Wykonawca zostaje zobowiązany określić i
udokumentować wpływ zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz czas od którego te
zmiany mają obowiązywać. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania
postanowień niniejszego ustępu nie może przekroczyć 5 % całkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia o której mowa wyżej Wykonawca
pozostaje zobowiązany do stosowania art.439 ust.5.
5. Dopuszcza się zmiany terminu wykonania umowy w następstwie:
1) zmian wytycznych w oparciu, o które realizowany jest projekt oraz zmian lub aktualizacji
harmonogramu realizacji projektu, będących następstwem decyzji Instytucji
Zarządzającej Projektem
2) zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy;
3) wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego;
4) wydłużenia się procesów administracyjnych związanych z uzyskaniem właściwych opinii,
uzgodnień oraz innych materiałów i decyzji administracyjnych, nie wynikających z winy
lub zaniedbania Wykonawcy
5) wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, leżących po stronie
Zamawiającego uniemożliwiających prawidłowy import danych będących przedmiotem
zlecenia do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w __________.
6) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej.
5.1. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji
przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego
zakończenia przedmiotu umowy lub jej etapów.
6. Przewidziane w umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do
wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie
wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.
7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony.
8. Wykonawca winien złożyć wniosek do Zamawiającego o zmianę wynikającą z niniejszego
paragrafu w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przesłanki do modyfikacji umowy.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie
zamówienia (w tym zwiększenie wynagrodzenia poprzez wskazanie kalkulacji kwoty o jaką
wynagrodzenie powinno ulec zmianie), wskazanie daty zaistnienia przyczyny umożliwiającej
zmianę. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty które będą
podstawą zmiany Umowy (w tym wynagrodzenia).

54

1.

2.

3.

4.
5.

§ 12
Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy Strony ustalają następujące osoby
do kontaktu:
1) ze strony Zamawiającego – ………. tel. ……………….e-mail………………… fax…………………….
2) ze strony Wykonawcy – ………. tel. ……………….e-mail………………… fax…………………….
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. W szczególności cesja wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy i przysługujących Wykonawcy możliwa będzie jedynie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz po spełnieniu przesłanek dopuszczalności
cesji wierzytelności wynikających z odrębnych przepisów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzeń
wykonawczych.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.3
Umowę oraz załączniki sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.

Załącznik Nr ……. – Oferta Wykonawcy z dnia …..
Załącznik Nr ……. – Specyfikacje techniczne
Załącznik Nr ……. – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego

Za Wykonawcę:

__________________________
pieczątki i podpisy:

Za Zamawiającego:

3

___________________________
pieczątki i podpisy:

w przypadku umowy zawieranej z WP należy wpisać : „dla siedziby Województwa Pomorskiego”
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Załącznik numer 3 do Umowy
Protokół Odbioru Końcowego
Do Umowy numer…… z dnia
Data:
Wykonawca:
Zamawiający nazwa:
Zamawiający adres:

Miejsce
dostaw
y:

Nazwa zamówienia…..
Numer części zamówienia…..
W ramach, którego dostarczono:
Lp

Nazwa urządzenia

model

1
2
3
4

Nr
Jedn.
seryjny/fabryczny miary
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Przedmiot Umowy został odebrany: bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami ¹
Zastrzeżenia: ……²
¹ Niepotrzebne skreślić
² Należy opisać zastrzeżenia stwierdzone przez Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(data, podpis)

(data, podpis)
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Ilość

Znak sprawy: ZPWŁ.272.2.2021

Załącznik Nr 9 do SWZ

Wykonawca:
……………………………………………………..…
………………………………………..………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (zgodnie z pkt 6.2.1 ppkt 4
SWZ)
Dotyczy części 1* , części 2* , części 3* części 4* części 5* części 6* części 7* zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego” oświadczam, co następuje:
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w
zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
są nadal aktualne, tj.
I. Wobec podmiotu, który reprezentuję:
1. nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne *
lub
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2. wydano wyrok lub decyzję, o której mowa w pkt 1, ale przed upływem terminu
składania ofert dokonano płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami *
lub
3. wydano wyrok lub decyzję, o której mowa w pkt 1, ale zawarto wiążące porozumienie w
sprawie spłaty zaległych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne*
4. nie orzeczono prawomocnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,
II. Podmiot, który reprezentuję:
5. 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 – TAK /
NIE *
Jeżeli TAK, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat1
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
6. sam, lub z innym podmiotem należącym do tej samej grypy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał lub w
inny sposób był zaangażowany, w przygotowanie postępowania o udzielenie tego
zamówienia w wyniku, którego doszło do zakłócenia konkurencji - TAK / NIE *
Jeżeli TAK, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat2:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.

…………..…..……………………
Podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

1wykonawcy

nie podlegają wykluczeniu jeżeli wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od

siebie
2wykonawca

nie podlega wykluczeniu, jeżeli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
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Znak sprawy: ZPWŁ.272.2.2021

Załącznik Nr 6 do SWZ

Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO w zakresie zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Powiatów Województwa
Łódzkiego 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Cieplucha – e-mail:
biurozwiazku@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”, znak sprawy: ZPWŁ.272.2.2021
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, organy
administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa, podmioty zewnętrzne
współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po
tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu przetargowym;
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 *;
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▪

*-

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

**- 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.
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