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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.Zamawiający: Gmina Modliborzyce 

Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23- 310 Modliborzyce 

NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 

nr telefonu  15 87 15 079, nr faksu 15 87 17 102 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.10, 

wtorek 7.30 - 16.50 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

1.2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://modliborzyce.pl/ 

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

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://modliborzyce.pl/  
https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67  
 

1.3. Tryb udzielenia zamówienia: 
1.3.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zwanego dalej 

„zamówieniem” prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 1710) zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 

1.3.2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 

ustawy Pzp. 

1.3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 

1.4. Ilekroć w SWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o: 

1) „ofercie” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Wykonawcy złożone                       

w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę uprawnioną wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami  

i oświadczeniami określonymi w SWZ; 

2) „osobie uprawnionej”, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, której uprawnienie Wykonawca obowiązany jest odpowiednio 

udokumentować; w przypadku podpisania oferty lub załączników lub innych 

dokumentów składanych w toku postępowania przez osobę, której umocowanie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji 

Wykonawcy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego 

pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego (tj. podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) lub 

uwierzytelnionej notarialnie elektronicznej kopii pełnomocnictwa tj. kopii 

pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem z elektronicznym 

poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 § 2 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991 Prawa o notariacie; 

3)  „Postępowaniu” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy  

niniejsza SWZ, 

mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
https://modliborzyce.pl/
https://modliborzyce.pl/
https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67
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4)  „ePUAP” – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej oferująca                              

w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy                          

z Zamawiającym.  

5) „miniPortal” – narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną między 

Zamawiającym i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert oraz 

oświadczeń, w zgodnie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE dostępne na 

stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznanie się z 

instrukcją korzystania z mini portalu: 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf) i 

postępowania zgodnie z jej postanowieniami z uwzględnieniem zapisów niniejszej SWZ. 

 

1.5.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 

ustawy) muszą spełniać następujące wymogi: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;  

2) pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać złożone 

wraz z ofertą i oprócz identyfikacji pełnomocnika powinno zawierać także informacje 

wskazujące o: 

a) postępowaniu, którego dotyczy,  

b) wszystkich wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby. 

 3) pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

1.5.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

1.5.3. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy. 

 

1.6. Forma dokumentów składanych w postępowaniu, z zastrzeżeniem rozdziału 7 SWZ:  

1.6.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 

zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

1.6.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej.  

1.6.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.2 SWZ, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

1.6.4.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt 1.6.2 SWZ, może dokonać również notariusz.  

1.6.5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 1.6.2 – 1.6.4 SWZ oraz 1.6.7 – 

1.6.9 SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

1.6.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 

7.8.7. SWZ. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione 

przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

1.6.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w rozdziale 7 pkt 7.8.7. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

1.6.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.7 SWZ, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z 

nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.8.7. SWZ, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

1.6.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w pkt 1.6.7 SWZ, może dokonać również notariusz.  

 

1.7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich.  
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1.8. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać 

się znakiem postępowania: INW.271.1.8.2022. 

 

1.9. Do spraw nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy oraz wydanych na 

jej podstawie aktów wykonawczych. 

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy 

Modliborzyce w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR”. 

2.2. Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie 

części zamówienia, w tym na:  

1) część 1 zamówienia  
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę stacji roboczych i monitorów lub komputerów 

stacjonarnych (All in One) - w ilości 3 szt. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(dalej: SOPZ), zawarty jest w Załącznik nr 1 do SWZ. Warunki realizacji zamówienia 

zawarte są w Projektowanych postanowieniach  umowy które stanowią Załącznik nr 6 do 

SWZ. 

2) część 2 zamówienia  
 Zakres zamówienia obejmuje: dostawę komputerów przenośnych - 5 szt. Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), zawarty jest w Załącznik nr 2 do SWZ. Warunki 

realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach  umowy które 

stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.  

 

2.3. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego.  

Wszelkie użyte w niniejszej SWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym 

nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, a które mogły pojawić się w SWZ i załącznikach do niej, stanowią jedynie 

przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone 

dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

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

1) w zakresie części 1 zamówienia 

30213000-5 Komputery osobiste 

 

2) w zakresie części 2 zamówienia 

30213100-6 Komputery przenośne 

30213200-7 Komputer tablet 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

2.5. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 



                                                            

6 

 

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia. 

Rozdział 3 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

3.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych                     

w celu: potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe: 

3.1.1.w zakresie część 1 zamówienia – Dostawa komputerów  stacjonarnych. 

1) Potwierdzenia w postaci wydruku ze stron internetowych z testów PassMark  

dla procesora http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php   

dla karty graficznej http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

2) Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze 

strony); 

3) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu); 

4) Deklaracja zgodności CE (załączyć certyfikat do oferty); 

5) Potwierdzenia że urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą 

PN-EN  ISO 50001 (załączyć certyfikat do oferty); 

6) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 

Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 

środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 

przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 

dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 

głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

7) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star  lub dołączony do oferty certyfikat 

potwierdzony przez producenta. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 

internetowym katalogu http://www.energystar.gov  – dopuszcza się wydruk ze strony 

internetowej; 

8) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, w przypadku awarii 

dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do 

oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu 

tego warunku; 

 

3.1.2. w zakresie część 2 zamówienia – Dostawa komputerów przenośnych (laptopy) 

1) Potwierdzenia w postaci wydruku ze stron internetowych z testów Awerage CPU Mark 

według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ na dzień 

28.06.2022 r..  

2) Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, 

potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810H. Zamawiający 

dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania 

wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność w zakresie wskazanym 

w Załączniku nr 2 do SWZ. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu 

wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz 

informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę 

wydającą certyfikat. 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.energystar.gov/
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3) Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem 

operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty 

dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez 

względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego 

komputera ). 

4)  Wynik testu Mobile Mark 2018 dla komputera potwierdzający czas pracy na zasilaniu 

bateryjnym 

5) Dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat: 

a)   ISO 9001 

b) ISO14001 

c)   ISO50001 

6) Certyfikat środowiskowy EPEAT: GOLD 

7) Energy Star 

8) TCO lub TCO Edge 

9) Deklaracja zgodności CE  

10) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki 

11) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 

3.2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP przewiduje, że 

w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

 

3.3. Postanowień pkt 3.2. SWZ nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka 

dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

 

3.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 

środków dowodowych. 

Rozdział  4 

PODWYKONAWCY 

 

4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

4.2. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, 

wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym tej części zamówienia, 

której realizację powierzy Podwykonawcy oraz podania nazw proponowanych 

Podwykonawców jeżeli są już znani. 

4.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENA 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia (dostawy) stanowi jednocześnie 

jedno z kryterium oceny ofert.  

 

Rozdział 6 

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 

6.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, 

dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

zamowienia@modliborzyce.pl  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie 

proceduralnym: Marta Krasowska-Głowala, w zakresie merytorycznym: Daniel Ożóg 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

 

6.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady 

składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i 

organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca 

zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę 

akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i 

SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez 

użytkownika urządzeniem teleinformatycznym  z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa 

tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z 

urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 

miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w  formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, 

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  

-  integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 

ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, 

czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal%20oraz%20poczty%20elektronicznej................................
mailto:zamowienia@modliborzyce.pl


                                                            

9 

 

dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 

doręczenia.  

- System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  

 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,  

 Mozilla Firefox od wersji 15,  

 Google Chrome od wersji 20 

 

6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

 

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

 

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

niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePUAP należy posługiwać się ID 

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

mini portalu. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

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

Postępowania. 

 

6.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                    

a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP lub ID postępowania).  

 

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

elektronicznej, e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl Zamawiający przekazuje dokumenty na 

adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania 

jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, 

oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 

ofertowym zostały doręczone skutecznie a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.  

 

6.8. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt. 6.6. SWZ dokumenty 

elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki.  

 

6.9. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.7. adres poczty elektronicznej. 

 

6.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
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rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

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

 

6.11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: 

zamowienia@modliborzyce.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

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

wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

  

6.12. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I ZŁOŻENIE OFERTY 

 

7.1. Oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o 

których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

7.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 7.1 SWZ, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

7.3. Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, służącym 

złożeniu oświadczeń i oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest miniPortal, zgodnie 

z rozdziałem 6 SWZ.  

 

7.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę. 

 

7.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

 

7.6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.4. 

ppkt 2) SWZ. 

 

mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
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7.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą, sporządzony w języku obcym, musi być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7.8. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

7.8.1. Formularz Ofertowy - dokument składany w formie elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z 

wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ.  
 W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 

wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we 

wzorze.                  

 Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami 

art. 128 ust. 1 ustawy, tym samym brak złożenia Formularza ofertowego lub złożenie 

Formularza ofertowego niezawierającego wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 6 ustawy. 

UWAGA:  
Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym (w części, na którą 

składa ofertę) producenta oraz model oferowanych urządzeń. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie wskaże producenta i modelu oferowanych urządzeń Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 223 ustawy PZP; 

 

7.8.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 

SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznika nr 4 do SWZ.  

 Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień 

składania ofert. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia. 

 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ww. oświadczeniem, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu.  

 Oświadczenie musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/każdego Wykonawcy występującego 

wspólnie/innego podmiotu. 

 

7.8.3. Przedmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale 3 SWZ. 

 

7.8.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 7.8.8.,  

 

7.8.5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (jeżeli dotyczy). 
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7.8.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8.4.-8.6. SWZ – jeżeli 

Wykonawca polega ba zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;  

 

7.8.7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

(jeżeli dotyczy).  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 

wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznika nr 5 do SWZ. 

 

7.8.8. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji              

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 
potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

 

7.9. Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: wszelkie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

przekazuje się w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty 

(oferta wraz z załącznikami nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) należy ten plik 

zaszyfrować.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych 

jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, 

przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp. 

 

7.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez 

Wykonawcę dokumentów określonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

 

7.11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

7.12. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:  

Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
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7.13. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

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

     Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem 

oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.  

 

7.14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

 

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

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

 

7.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

7.17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział 8 

PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

8.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy; 

8.1.1A nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którym z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

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

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

ustawy; 

2) wykonawcę, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

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

Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. 

okoliczności. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie 

odrzucona. 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze 

pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

8.1.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 

ustawy Pzp. 

8.2. spełniają warunki udziału w zakresie: 

 

8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub  zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

8.2.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

8.2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

 

8.3. 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 nimi stosunków prawnych. 

 

8.4. 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. 

 

8.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 

8.6.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.5. potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) 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. 

 

8.7. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym zakresie. Zobowiązanie 

złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu. 
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8.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 8.2.4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

8.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe,  podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.10. 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. 

8.11. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 9 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 

podmiotowych środków dowodowych: 

9.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków 

dowodowych w tym zakresie 

9.1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków 

dowodowych w tym zakresie. 

 

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

zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

9.3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.  

 

9.4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

Rozdział 10 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział 11 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

11.1. Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 19.10.2022 r. 
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11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

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

związania ofertą wskazanego w ust 11.1. Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

 

11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie 

terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

11.5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

Rozdział 12 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

12.1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal  za pośrednictwem ePUAP do dnia 20.09.2022 r. 

do godziny 9:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.  

 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2022 r., o godzinie 10:00.   

 

12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

 

12.4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

12.6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

13.1. Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zostać podana na 

Formularzu Ofertowym (FO) stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
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13.2. Ocenie podlegać będzie łączna wartość brutto zaoferowana przez wykonawcę dla 

danej części w formularzu oferty. Całkowita wartość brutto dla danej części musi 

stanowić sumę wszystkich pozycji kosztowych wskazanych w tabeli zawartej formularzu 

oferty (odpowiednio dla części, na którą wykonawca składa ofertę). 

 

13.2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

13.3. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

(wraz z podatkiem od towarów i usług), wynikające z wymaganego przez 

Zamawiającego zakresu, terminu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

13.5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, 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. 

Wykonawca składając taką ofertę  ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

Rozdział 14 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH               

KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

14.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących  kryteriów oceny ofert: 

 

w zakresie: części 1zamówienia  

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w %) 

1. Cena (PC ) 60% 

2. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (PT)  

40% 

 

w zakresie: części 2 zamówienia  

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w %) 

1. Cena (PC ) 60% 
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2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (PT 40% 

 

14.2. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie. 

 

14.3. Punkty w kryterium „Cena”  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według 

następującego wzoru: 

 
najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=   --------------------------------------------------------- x 60 
   cena badanej oferty 

 

 gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

14.4. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy 

czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze 

kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do 

drugiego miejsca po przecinku.  

 

14.5. Punkty za kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia”  

W powyższym kryterium oceniany będzie czas skrócenia terminu realizacji dostawy.              

W niniejszym kryterium punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

Oferty będą oceniane według następującego wzoru: 
 

PT = ilość punktów za skrócenie terminu realizacji  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia Liczba punktów 

Wykonanie robót w terminie do 30 dni kalendarzowych PT =  0 pkt 

skrócenie terminu wykonania zadania o 21 dni kalendarzowych PT =  20 pkt 

skrócenie terminu wykonania zadania o 14 dni kalendarzowych PT =  40 pkt 

 

UWAGA 

- brak wypełnienia przez Wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do 

SWZ) zapisu dotyczącego terminu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uznany 

przez Zamawiającego, że Wykonawca nie skraca terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego terminu 

realizacji do 30 dni – w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym 

podkryterium, 

- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni, oferta będzie podlegała odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
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14.6.  Liczby punktów, których mowa w pkt 14.3. – 14.5. po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

PS = PC + PT  

gdzie:  

PS – suma punktów przyznanych danej ofercie 

PC  – punkty w kryterium Cena 

   PT  – punkty w kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” 

14.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 

14.1 SWZ. 

Rozdział 15 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

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

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 16 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

16.1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy zawarte są w Załącznik  nr 6 do SWZ. 

 

16.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

16.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z 

warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy, o których mowa w 

pkt 16.1. SWZ. 

 

Rozdział 17 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 18 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY 
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PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

18.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 

dziale IX PZP. 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

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

Przedsiębiorców. 

 

18.3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany. 

 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w 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. 

 

18.5. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej;  

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1).  

18.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  

18.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6 wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

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

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1. 
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Rozdział 19 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

19.1. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

19.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

 

19.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  

w walutach obcych. 

 

19.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

19.5. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

 

19.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

19.7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 

 

19.8. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji 

określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

 

19.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 

art. 92 ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż 

określony w niniejszej SWZ. 

 

19.10. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie 

obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

Rozdział 20 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana 

przez Burmistrza Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: 

adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon kontaktowy (15) 8715 079; 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl   

file:///C:/Users/UlaK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P0UU25SI/sekretariat@modliborzyce.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: „Remont 

dróg gminnych w technologii podwójnego utrwalania emulsją asfaltową i grysami” 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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;  

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

 

Rozdział 21 
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ZAŁACZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią SWZ są następujące załączniki:  

Załącznik nr 1   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie części 1 zamówienia 

– Komputery stacjonarne  

Załącznik nr 2  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie części 2 zamówienia    

 Komputery przenośne/laptopy.  

Załącznik nr 3     wzór Formularza Ofertowego (FO). 

Załącznik nr 4  wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 5     wzór Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie    

     zamówienia składane na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 6     Projektowane postanowienia umowy (PPU).   
Załącznik nr 7   link do postępowania na miniPortal, Identyfikator postępowania  

 


