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I.            INFORMACJE OGÓLNE  

Zamawiający: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

Zaprasza
do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986

t.j.), zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą PZP

1. Dane Zamawiającego
Nazwa: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Adres Siedziby Zamawiającego:
ul. Bartycka 18
00–716 Warszawa
REGON: 000326339
NIP: 525-000-89-56
adres poczty elektronicznej: przetargi@camk.edu.pl

II.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6; 30231300-0; 30234600-4; 30213300-8; 
30236113-7, 30211500-6, 30233190-9; 32420000-3; 30237200-1

Określenie przedmiotu zamówienia i termin realizacji:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na części:
Część 1 – „Laptopy”
Część 2 – „Stacja robocza” 
Część 3 – „Serwery do programu obliczeń rozproszonych”
Część 4 - „Komponenty serwerowe”
Część 5 - „Rozbudowa klastra obliczeniowego”
Część 6 - „Laptopy i akcesoria”
Część 7 - „Serwer”
Część 8 - „Komputery i akcesoria”
Część 9 - „Laptopy naukowe”
Część 10 - „Laptop z akcesoriami”
Część 11 - „Pamięć serwerowa”

Dostawa na ul. Bartycką 18 w Warszawie (części 1-7)
Dostawa na ul. Rektorską 4 w Warszawie (części 8 i 9)
Dostawa na ul. Rabiańską 8 w Toruniu (części nr 10 i 11)

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie wskazanym przez Wykonawcę w
ofercie nie dłuższym jednak niż:
a) 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla części 1 i 8,
b) 42 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy dla części 2-7 oraz 9-11,

2.     Podwykonawstwo 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,

2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców.



3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3. Klauzula informacyjna z art.  13 RODO do zastosowania przez zamawiających 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:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Centrum Astronomiczne  im.  M.  Kopernika
PAN 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN jest
Pan Tomasz Tkacz, kontakt można uzyskać pod adresem: iodo@camk.edu.pl;

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;

4) 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 z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

5) 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;

6) 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;

7)  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c. 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**;

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

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
dzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może  naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
** Wyjaśnienie: 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.



III.       INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIENIACH  

UZUPEŁNIAJĄCYCH

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

1.1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

PZP;

1.2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w ogłoszeniu  o
zamówieniu

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

2.1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów; 

2.2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w ust. 2.

1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, wykonawca winien wykazać się – Zamawiający nie stawia w
tym zakresie wymogu.

2. W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie
stawia w tym zakresie wymogu.

3.  W  celu  wykazania  spełnienia  warunku  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zapewniającej
wykonanie zamówienia.– Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymogu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1) Wykonawca może w celu  potwierdzenia  warunków udziału  w postępowaniu,  w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności
technicznej  lub  zawodowej  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na zdolnościach  lub  sytuacji  innych podmiotów,  musi  udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia,  zgodnie  z  treścią
załącznika nr 3 do SIWZ lub sporządzonego we własnym zakresie, spełniającym wymagania art.
22a ust. 2 p.z.p. 



3) Zamawiający  będzie  oceniał,  czy  udostępnianie  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24
ust. 5 pkt 1 p.z.p.

4) W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, lub sytuacja ekonomiczna, lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
b) Zobowiązał  się  do osobistego wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
7)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8)   Konsorcjum  jest  zobowiązane  do  łącznego  spełnienia  takich  samych  warunków  udziału  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  jak  Wykonawcy  występujący  samodzielnie  tj.:  przy
ocenie  spełnienia  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1b  pkt.  2  i  3  ustawy  PZP.,
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich
łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.

9)  Jeżeli  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienia  zostanie  wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych podmiotów. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:

1.1) podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
1.2) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o

zamówieniu
2.  Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o  udzielenie

zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury przewidzianej art.

24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

V. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  OD  WYKONAWCÓW  W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć przed upływem terminu składania
ofert, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w oryginale) w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej  zwanego „JEDZ”) -  JEDZ
stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.



JEDZ powinien być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji  (UE) 2016/7 z  dnia 5 stycznia  2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W JEDZ w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy podać następujące informacje:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Ustawy Pzp - 
informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ, w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ oraz w Części III
lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. I) JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy Pzp -
informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

Ponadto JEDZ należy wypełnić według instrukcji UZP zamieszczonej na stronie internetowej UZP:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

2. 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 dotyczące tych podmiotów oraz przedstawia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 5 lit. a, b, c niniejszego rozdziału.

JEDZ  podmiotu  udostępniającego  swoje  zasoby  powinien  mieć  formę  dokumentu  elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot.

3.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców.  JEDZ  składa  każdy  z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają wstępne 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.

JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.  Wykonawca  może  wykorzystać  w  JEDZ  nadal  aktualne  informacje  zawarte  w  innym  jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.  Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i
oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy Pzp:



a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne  lub  zdrowotne  albo  -  w  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  -  dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik
Nr 5 do SIWZ

c)  oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 6 do SIWZ

6.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  11  Ustawy  Pzp  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  przez
Zamawiającego  na  stronie  internetowej  informacji  dotyczących  kwoty,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie  zamówienia,  firm  oraz  adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie,ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym Wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp stanowi
Załącznik Nr 7 do SIWZ.

7.  Wykonawcy zagraniczni.  Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  ust.  5  lit.  a  -  składa  informację  z
odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp;

8.  Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego
reprezentacji,  lub oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. 

10.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania  ma osoba,  której  dokument dotyczy,  o udzielenie  niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  której dotyczy dokument wskazany w
ust. 5 lit.a, składa dokument, o którym mowa w ust. 8, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma  osoba,  której  dokument  miał  dotyczyć,  nie  wydaje  się  takich  dokumentów,zastępuje  się  go
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  tej  osoby  złożonym  przed  notariuszem  lub  przed  organem
sądowym,  administracyjnym albo  organem samorządu  zawodowego lub  gospodarczego  właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 



12.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp), może przedstawić
dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,
organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  Wykonawcy,będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.

14.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8
Ustawy Pzp.

  15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.

VI.         INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  komunikacja  między  Zamawiającym  a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  z  uwzględnieniem wymogów dotyczących
formy, ustanowionych w niniejszej SIWZ.  
2.  W  przypadku  przekazywania  korespondencji  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron, na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.  
3.  Ofertę  wykonawca  sporządza  w  postaci  elektronicznej  z  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym. 
4. JEDZ, o którym mowa w Rozdziale  V ust.  1 SIWZ, musi mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument
elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania,
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym
z dopuszczonych w ust. 16 niniejszego rozdziału.  
5.  Jeżeli  Wykonawca  w celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  polega  na
zdolnościach innych podmiotów powinien przedłożyć zobowiązanie do udostępnienia zasobów w postaci
elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 
6.  Dokumenty lub oświadczenia  dołączane do oferty,  o których mowa w Rozdziale  XI ust.  1 pkt 1-4
powinny  być  złożone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 oraz w ust. 7 i 8 (na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania), składane są w oryginale
w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  w  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający w tym zakresie ustanawia porozumiewanie się za
pomocą  poczty  e-mail  z  użyciem  adresów  e-mail  –  dla  Zamawiającego:  przetargi@camk.edu.pl,  dla



wykonawców – wskazanych w formularzu oferty. 
8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dane  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym  jest  równoznaczne  z  poświadczeniem  przez  wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
9. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz podmiotów 
udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) 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. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
10.  Środkiem komunikacji  elektronicznej,  służącym złożeniu  oferty  i  oświadczeń,  w tym JEDZ przez
Wykonawcę, jest miniPortal. 
UWAGA!  Złożenie  oferty  i  JEDZ  na  nośniku  danych  (np.  CD,  pendrive),  czy  pisemnie  jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. MiniPortal znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  Proces rejestracji został opisany
pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf. 
12.  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. 
13.  Wykonawca  załącza  dokumenty  do  danego  postępowania,  w  którym  ubiega  się  o  udzielenie
zamówienia.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  Regulaminie
korzystania z miniPortalu. 

14. Identyfikator publiczny i klucz publiczny niezbędny do szyfrowania jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP do korespondencji. 

15. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający to konto ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz Formularza do
komunikacji.

16.  Zamawiający  dopuszcza  formaty  danych  określone  w Rozporządzeniu  Rady  Ministrów z  dnia  12
kwietnia  2012 r.  w sprawie  Krajowych Ram Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów
publicznych i  wymiany informacji  w postaci  elektronicznej  oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych,  w  szczególności  następujący  format  przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., 
 
17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy,  o których
mowa w ust. 13 powyżej wynosi 150 MB

18. Za datę przekazania oferty, JEDZ, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

19.  Wykonawca  podpisuje  wymagane  dokumenty,  m.in.  ofertę,  JEDZ,  oświadczenia  kwalifikowanym
podpisem  elektronicznym,  wystawionym  przez  dostawcę  kwalifikowanej  usługi  zaufania,  będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.).  

20.  Dokumenty  załączone  przez  Wykonawcę  na  miniPortalu  i  zapisane,  nie  są  widoczne  dla
Zamawiającego,  gdyż  są  w  systemie  jako  zaszyfrowane.  Możliwość  otworzenia  jakiegokolwiek  pliku
dostępna  jest  dopiero  po  odszyfrowaniu  przez  Zamawiającego  po  upływie  terminu  otwarcia  ofert.  Po



upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający samodzielnie za pomocą miniPortalu odszyfruje załączone
pliki. 

21. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje
wykonawcy przekazują przy użyciu poczty e-mail  (z zastrzeżeniem czynności  złożenia,  wycofania lub
zmiany oferty dla których wymagane jest przekazanie za pomocą portalu wskazanego w ust.10 ). 

22.  Zamawiający  przekazuje  zawiadomienia,  oświadczenia  i  informacje  za  pomocą  poczty  e-mail,  za
wyjątkiem udzielania odpowiedzi na zapytania do siwz, które będą publikowane na stronie internetowej
Zamawiającego. 

23.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Zamawiającego  o  zmianie  adresu  poczty
elektronicznej podanego w ofercie. 



VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca  może  się  zwracać  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  niezwłocznie  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania
związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert. Pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania, o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1.

4. Zamawiający  może  zwołać  zebranie  wszystkich  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości
dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Informację  o  terminie  zebrania
udostępni  na  stronie  internetowej.  Zamawiający  sporządzi  informację  zawierającą  zgłoszone  na
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł
zapytań. Informację z zebrania udostępnia na stronie internetowej.

VIII. TRYB WPROWADZANIA  ZMIAN SIWZ

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować  treść  dokumentów  składających  się  na  specyfikację  istotnych  warunków
zamówienia. 

2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

3. Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zamiany  treści  ogłoszenia  Zamawiający  przedłuży
termin składania ofert  zgodnie z art.  12a.  ust.  2 p.z.p. W takim przypadku wszelkie prawa i
zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza informację na
stronie internetowej.

IX.      WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM  

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

a) 650,00 zł – część nr 1
b) 420,00 zł – część nr 2
c) 2600,00 zł – część nr 3
d) 2000,00 zł – część nr 4
e) 12000,00 zł – część nr 5
f) 1100,00 zł – część nr 6
g) 950,00 zł – część nr 7
h) 2200,00 zł – część nr 8
i) 600,00 zł – część nr 9
j) 220,00 zł – część nr 10
k) 95,00 zł – część nr 11

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



- pieniądzu,

- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -
kredytowej, z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
2018.110 t.j.). 

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

3. Wadium  wnoszone  w  formie  pieniężnej  należy  wpłacać  przelewem  na  rachunek  bankowy
Zamawiającego:  31  1130  1017  0020  1460  4720  0011  w  BGK z  dopiskiem  "Wadium  -  na
„Dostawę sprzętu komputerowego – część nr ….”

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu. Wykonawca,
który  nie  wniósł  wadium  w  dopuszczalnej  formie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający  dokonuje  zwrotu  wadium  niezwłocznie,  gdy  zaistnieje  jedna  z  następujących
okoliczności (art. 46 p.z.p.):
a) niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z

wyjątkiem  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  z
zastrzeżeniem art. 4a,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania
tej umowy;

c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie art. 46 ust 1 p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

8. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w  odpowiedzi  na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 p.z.p.,  oświadczenia,  o którym mowa w art.  25a ust.  1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została
wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin



składania ofert.

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres,  nie  dłuższy jednak niż 60 dni.  Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje
utraty wadium.

4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli
przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  obowiązek wniesienia  nowego wadium lub jego przedłużenia  dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony FORMULARZ: OFERTA Wykonawcy (wraz z parametrami technicznymi oferowanego
sprzętu) - z wykorzystaniem wzorów – Załącznik Nr 1 do SIWZ (wymagana postać elektroniczna z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
2) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli Ofertę 
podpisuje pełnomocnik (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), - JEDZ stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ 
(wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4) Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach innych podmiotów 
(wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

2. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ tj.:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń, Oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym.

2) Oferta oraz wszystkie jej załączniki (wszystkie zapisane strony) muszą być podpisane przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym 
rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez osoby uprawnione).

3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

5) treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

7) odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.

8) jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

9) zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron, a cała oferta wraz z załącznikami była wt rwały sposób
ze sobą połączona w taki sposób, aby uniemożliwić jej dekompletację.

10) jeżeli pytanie w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.



11) niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, 
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i liczb 
należy pisać wyrazami.

12)  Jeżeli  Wykonawca  zastrzega,  że  informacje  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  nie mogą być udostępniane,  informacje te należy
umieścić  w  odrębnym  pliku  oznaczonym:  “Informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa”.
Informację  o  zastrzeżeniu  dokumentów  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  podać
również  w formularzu  oferty.  Jednocześnie  Wykonawca obowiązany  jest  wykazać,  że  zastrzeżone
przez  niego  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  nie  ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do której Wykonawca nie podjął działań, o których
mowa w tym punkcie,  a także informacji  w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z
przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji.

13)  zastrzeżenie informacji,  które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 r.(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14)  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie  lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają postaci
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmiany dotyczące treści oferty powinny
być złożone w ten sam sposób, co oferta., Plik, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy
nazwać „ZMIANA OFERTY”.

15) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w ten sam sposób, co oferta. Plik w którym
jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć nazwą „WYCOFANIE OFERTY”.

16) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj: Dz. U. z 2018r. Poz. 419), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł,  że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,  iż
zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Dokumenty  zawierające  tajemnice
powinny być w ramach oferty, umieszczone w odrębnym pliku oznaczonym “Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”

17) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji,  co do której Wykonawca nie
podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek
ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji.

18) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art.  90  Ustawy  Pzp,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  Wykonawcy  będzie
przysługiwało  prawo zastrzeżenia  ich  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Przedmiotowe  zastrzeżenia
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

19) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.



XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć zaszyfrowaną z użyciem miniPortalu UZP.

2. Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia 2019 r. o godz.09.00.

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie.
2.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4.  Podczas  otwarcia  ofert  podana  będzie  nazwa (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji,  warunków
płatności zawartych w ofercie. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach. 
6.  Zamawiający,  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie
wyjaśnień  i  złożenie  dokumentów  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na
wysokość ceny lub istotnych części składowych ceny.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek  oraz  inne  omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –
niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
8.  Zamawiający  wyklucza  Wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia.
9. Zamawiający odrzuca ofertę w razie zajścia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. Ustawy
PZP.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1.1  Skalkulowane  przez  Wykonawcę  składniki  cenowe  oferty  mają  charakter  ryczałtowy  w

odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia i muszą uwzględniać wszystkie elementy jakie są
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.2  Przy kalkulacji  cen  w ofercie  powinny zostać  uwzględnione  wszystkie  należności  publiczno-
prawne, kwota podatku VAT obliczona według stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na
dzień składania ofert, zobowiązania, koszty, narzuty i składniki, które poniesie Wykonawca w
związku z realizacją zamówienia,  zgodnie z zakresem zamówienia określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 

1.3 Wszystkie  składniki  cenowe  zawarte  w  Ofercie  powinny  być  liczone  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.

1.4 Jeżeli  złożono  Ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej Oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  Ofertę,  informuje
Zamawiającego, czy wybór Oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego,  wskazując  nazwę (rodzaj)  towaru lub  usługi,  których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rażąco niska cena 



2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z  2018 r. poz 2177 t.j.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich  złożonych  ofert,  Zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o  których
mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu  postępowania,  w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p.

3. Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na
Wykonawcy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na  podstawie art.  11  ust.  8  p.z.p.,  Zamawiający  zawiadamia  Prezesa  Urzędu  oraz  Komisję
Europejską o odrzuceniu ofert,  które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub
koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego,  nie udowodnił,  że pomoc ta jest  zgodna z prawem w rozumieniu przepisów
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie.
7. Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek.
8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

XV. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH  W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN.

XVI. WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1.1 jest niezgodna z ustawą;
1.2 jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej  konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;



1.5 została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udziela
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
1.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
1.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.  85 ust.  2 ustawy PZP, na przedłożenie

terminu związania z ofertą;
1.9 wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy  jeżeli

Zamawiający żądał wniesienia wadium;
1.10 jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
1.11 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferta nie zostanie odrzucona jeżeli:
2. W postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawy lub  usługi  Zamawiający  nie  może

odrzucić oferty wariantowej tylko dlatego, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia
na  usługi,  a  nie  zamówienia  na  dostawy,  albo  do udzielenia  zamówienia  na  dostawy,  a  nie
zamówienia na usługi.

3 W  przypadku  gdy  opis  przedmiotu  zamówienia  odnosi  się  do  norm,  europejskich  ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego,
że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami,
europejskimi  ocenami  technicznymi,  specyfikacjami  technicznymi  i  systemami  referencji
technicznych,  do  których  się  ona  odnosi,  jeżeli  Wykonawca  udowodni  w  ofercie,  w
szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 p.z.p., że proponowane
rozwiązania  w  równoważnym  stopniu  spełniają  wymagania  określone  w  opisie  przedmiotu
zamówienia.

4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności
lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający nie może
odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw
członkowskich  Europejskiego Obszaru  Gospodarczego  przenoszącymi  normy  europejskie,  z
europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową
lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny,
jeżeli  te  normy,  aprobaty,  specyfikacje  i  systemy referencji  technicznych  dotyczą  wymagań
dotyczących  wydajności  lub  funkcjonalności  określonych  przez  zamawiającego.  W  takim
przypadku,  Wykonawca w ofercie  musi  udowodnić,  w szczególności  za pomocą środków, o
których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy PZP, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają
wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) tylko  oferta  spełniająca  wszystkie  warunki  określone  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia będzie podlegała końcowej ocenie.
b) Zamawiający będzie oceniał oferty w każdej części osobno.
c) Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium Waga
[%] 

Max
liczba

punktów

Sposób oceny: 

Cena ofertowa
brutto  - „C”

60% 60 
C =

Cenanajtańszej oferty
Cenabadanej oferty

· 60 pkt

Termin 
dostawy  - „T”

10% 10 Ilość punktów w kryterium termin dostawy  będzie wyliczana 
wg wzoru 
T = Tmin /To · 10 pkt,
gdzie
Tmin – najkrótszy deklarowany okres dostawy spośród 



zakwalifikowanych do rozpatrzenia ofert, w dniach 
kalendarzowych od daty podpisania umowy
To – deklarowany termin dostawy w danej ofercie, nie krótszy
niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż wskazany w 
SIWZ.

Średni okres 
gwarancji - 
„G”

30% 30 Ilość punktów w kryterium gwarancji będzie wyliczana wg 
wzoru
G = Go /Gmax · 30 pkt,
gdzie
Gmax – maksymalny średni okres gwarancji podany w 
zakwalifikowanych do rozpatrzenia ofertach (w latach)
Go – oferowany średni okres gwarancji w badanej ofercie (w 
latach), który liczony będzie jako suma okresu gwarancyjnego
(w latach) poszczególnych składników oferowanego zestawu 
– Gs , ważona stosunkiem ceny składnika do ceny brutto danej
oferty Ws = Cs /Co ,

gdzie:
Cs – cena brutto składnika zestawu (części oferty),
Co – cena brutto danej oferty,
tj. wg wzoru:

Go = Suma 
C s ·Gs
Co

RAZEM 100% 100 
d) ofertą  najkorzystniejszą  będzie  ta,  która  otrzyma najwyższą  liczbę  punktów po zsumowaniu

punktacji  otrzymanej  w każdym z  kryteriów.  Całkowita  liczba  punktów,  jaką  otrzyma dana
oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + T + G 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 
T – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji zamówienia”, 
G - punkty uzyskane w kryterium „Średni okres gwarancji

e) Ocena punktowa w kryterium  „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego
w tabeli  powyżej.  Najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta  zawierająca najniższą cenę
ofertową brutto. 

f) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie  dotyczącym  wewnątrz
wspólnotowego  nabycia  towarów  ,  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  dolicza  do
przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” zostanie obliczona w sposób podany w tabeli
powyżej.  Jeżeli  oferta  nie  będzie  zawierała  terminu  dostawy,  Zamawiający  przyjmie
maksymalny czas realizacji wskazany w SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin
krótszy niż 7 dni kalendarzowych,  Zamawiający  przyjmie minimalny czas  dostawy tj.  7 dni
kalendarzowych.  Termin  dostawy  to  liczba  pełnych  dni  kalendarzowych,  liczona  od  dnia
następującego  po dacie  podpisania  umowy do dnia  podpisania  protokołu  odbioru,  o  którym
mowa we wzorze  umowy (jeżeli  po podpisaniu  umowy okaże  się,  że  ostatni  dzień  terminu
realizacji  zamówienia  przypadnie na sobotę lub dzień  ustawowo wolny od pracy,  za ostatni
dzień terminu realizacji zamówienia uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od
pracy).



h) Ocena punktowa w kryterium „Średni okres gwarancji” zostanie obliczona w sposób podany
w tabeli powyżej z zastrzeżeniem, że gwarancje „wieczyste”, dożywotnie i dłuższe niż 3 lata
przyjmowane będą jako gwarancje o okresie 3-letnim W przypadku gdy elementy składowe
zadania mają różne okresy gwarancyjne, bierze się najkrótszy z nich.

i) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. 

j) Zamawiający  udzieli  zamówień  oddzielnie  w  zakresie  każdej  części  Wykonawcy/om,
którego/ym oferta/y odpowiadać będzie/ą wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie
PZP, oraz w SIWZ i zostanie/ą oceniona/e jako najkorzystniejsza/e w oparciu o podane kryteria
wyboru. 

k) W  przypadku  wystąpienia  sytuacji  uniemożliwiającej  dokonanie  wyboru  oferty
najkorzystniejszej  ze  względu  na  fakt,  że  dwóch  lub  więcej  Wykonawców  złoży  oferty
przedstawiające  taki  sam  bilans  kryteriów,  Zamawiający  wybierze  spośród  tych  ofert  jako
najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 Pzp).

6. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo

zamówień publicznych,
* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Brak zawartej w formularzu oferty informacji dotyczącej któregokolwiek kryterium wyboru oferty
spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ Art. 89 ust. 1 pkt 2.

8. W przypadku rozbieżności w wartościach wskazanych słownie i liczbowo zawartych w Formularzu
oferty, Zamawiający uzna, iż prawidłową wartością jest ta wpisana słownie.

XVII. INFORMACJE  O  WSZELKICH  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1) Zamawiający  określi  termin,  po  upływie  którego  będzie zawarta  umowa  z  Wykonawcą
wyłonionym w trakcie  przeprowadzonego  postępowania.  O terminie  zawiadomi  Wykonawcę
pismem.

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  będzie  miał  prawo  wybrać  ofertę
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i
oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. PRAWO OFERENTA DO ODWOŁAŃ
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego

podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie
odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia



odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa  się,  iż  Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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