sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Znak postępowania: GK.271.13.2022.WJ

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
którego przedmiotem jest:
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy
cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń
w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Wartość szacunkowa jest mniejsza od równowartości kwoty 215 000,00 euro

ZATWIERDZAM:

………………………………………………..
(Podpis Pełnomocnika/Kierownika
Zamawiającego)

Gubin, 17 sierpień 2022 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020.
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ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Formularz cenowo-techniczny - załącznik nr 3
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp– załącznik nr 4
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – załącznik nr 4A
Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji – załącznik nr 5
Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej - załącznik nr 6
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji - załącznik nr 9
Wykaz dostaw - załącznik nr 10
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 11
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1

Informacje ogólne.

1.1.

Informacje o Zamawiającym
Zamawiającym jest:
Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
NIP: 926-00-08-977
REGON: 970770250
Tel./fax +48 68 359 16 40
adres poczty elektronicznej: urzad@gminagubin.pl
skrzynka na ePUAP: /2031wkqqqo/skrytka
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.bip.gminagubin.pl
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: http://www.bip.gminagubin.pl

1.2. Definicje
1.2.1.

Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

1.2.2.

Oświadczenie wstępne – oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2.3.

SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, które
stanowią jej integralną część.

1.2.4.

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

1.2.5.

Zamawiający – Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.

1.3. Tryb udzielenia zamówienia i wartość zamówienia
1.3.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie
z przepisami z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), z zastosowaniem trybu podstawowego bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, uregulowanym w Dziale III Rozdziale 4 Oddziale 1
ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
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1.3.2.

Wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do dostaw.

1.3.3.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

1.3.4.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

1.3.5.

Postępowanie oznaczone jest znakiem GK.271.13.2022.WJ Wykonawcy winni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1.4. Oferty częściowe, wariantowe
1.4.1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca ma prawo
złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez
tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot
występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym
Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

1.4.2.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 2 SWZ.

1.4.3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu
art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4.4.

Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących powodów:
podział zamówienia jest nieuzasadniony ze względów technicznych, organizacyjnych
i ekonomicznych, ponieważ przedmiot zamówienia stanowi jedną całość, ma ten sam cel
i przeznaczenie, a jego nabycie jest u tego samego Wykonawcy działającego w branży.
Nie dokonanie podziału zamówienia na części nie będzie skutkować ograniczeniem
konkurencji pośród potencjalnych Wykonawców, w tym także podmiotów będących
małymi i średnimi przedsiębiorcami.

1.5. Składanie oferty, przekazywanie informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu
1.5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a

Wykonawcami

odbywa

się

drogą

elektroniczną

przy

użyciu

miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
1.5.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
1.5.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z

miniPortalu

dostępnym

pod

adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
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1.5.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego Regulaminu.
1.5.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.5.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.5.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana
za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP).
1.5.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza
do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: urzad@gminagubin.pl.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń 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 r.
poz. 2452).
1.5.9. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu.
1.5.10. Oferty składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym,
zaufanym lub podpisem
osobistym.
1.5.11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
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1.5.12. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się następującym znakiem postępowania: GK.271.13.2022
1.6. Wyjaśnienia treści SWZ
1.6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
1.6.2. 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 na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
1.6.3. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający
opublikuje do wiadomości publicznej na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
1.6.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
1.6.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SWZ.
1.7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Osoba/-y uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:
imię i nazwisko: Dorota Konat
stanowisko służbowe: podinspektor ds. zamówień publicznych
e-mail: d.konat@gminagubin.pl
godziny pracy: 7:30 – 15:30
1.8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
1.9. Podwykonawstwo
1.9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1.9.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym
powierzył lub za pomocą których wykonuje prace objęte przedmiotem zamówienia.
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1.9.3. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom, a także nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
1.9.4. Zamawiający nie zamierza weryfikować podwykonawców pod kątem braku istnienia
podstaw wykluczenia w zakresie określonym w pkt 4.2.1. SWZ.
1.9.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
1.10. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1.10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Powyższe dotyczy również spółki cywilnej.
1.10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych
w pkt 4.2.1. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4.1. SWZ.
2

2.1.

Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania.

Przedmiot zamówienia
2.1.1. Rodzaj zamówienia – dostawa
2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania,
wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w
ramach realizacji przez Gminę Gubin projektu ,,Cyfrowa Gmina”.
2.1.3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”
finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020.
2.1.4. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Modernizacja posiadanego sprzętu serwerowego – 1 kpl.
2) Serwer z oprogramowaniem systemowym – 1 szt.
3) Stacja robocza z systemem operacyjnym – 14 kpl.
4) Skaner A3 – 1 szt.
5) Przełącznik zarządzalny – 4 szt.
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6)
7)
8)
9)
10)

Urządzenie do backupu – 1 szt.
UPS – 1 szt.
Audyt cyberbezpieczeństwa – 1 szt.
Urządzenie klasy UTM – 1 szt.
Certyfikowane szkolenie dla administratora z dostarczonych rozwiązań oraz
z zakresu cyberbezpieczeństwa – 1 szt.
11) Szkolenie dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa – 1 kpl.
2.1.5. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
kodem:
48820000-2 - Serwery
30214000-2 - Stacje robocze
48620000-0 - Systemy operacyjne
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych
30216110-0 - Skanery komputerowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne
79212000-3 - Usługi audytu
80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
2.1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2.1.7. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie z „Opisem przedmiotu
zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca odpowiedzialny jest
za jakość oraz zgodność wykonanej dostawy z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
2.1.8. Rozwiązania równoważne:
2.1.8.1. Wszystkie użyte w dokumentach zamówienia wskazania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne,
oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie
przedmiotu zamówienia zostały użyte ww. wskazania należy traktować je
jako propozycję i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku
do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem tych
samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych
i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do
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wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne
z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt.
2.1.8.2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający opisując przedmiot
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 100 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Ilekroć
w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami
Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub
równoważny".
2.1.8.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z SWZ
i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych
w dokumentacji, natomiast Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2.1.8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań
równoważnych.
2.1.9. Gwarancja i rękojmia:
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca udzielił gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach niniejszego
postępowania Stacje Robocze z systemem operacyjnym na okres minimum 12 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru. Wydłużenie okresu gwarancji na Stacje Robocze z systemem
operacyjnym stanowi kryterium oceny ofert.
2.1.10. Prawo opcji:
Zamawiający nie przewiduje opcji.
2.1.11. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający przewiduje następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie
spełnienia wymagań przez przedmiot umowy określonych cech/ kryteriów itp.:
a. Serwer z oprogramowaniem systemowym
i. Dokument potwierdzający, że firma serwisująca urządzenie posiada ISO
9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta urządzenia;
b. Stacja robocza z systemem operacyjnym
i. Dokument potwierdzający, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy
CE;
ii. Dokument potwierdzający, że urządzenie zostało wyprodukowane
zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 oraz ISO 9001;
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iii. Dokument potwierdzający, że urządzenie spełnienia kryteria
środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji (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;
iv. Dokument potwierdzający, że głośność jednostki centralnej mierzona
zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296
w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie
30 dB;
v. Dokument potwierdzający, że firma serwisująca urządzenie posiada ISO
9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje
producenta komputera;
vi. Dokument potwierdzający, że w przypadku niewywiązywania
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisem;
vii. Dokument potwierdzający, że w przypadku awarii, dyski twarde zostają
u Zamawiającego;
c. UPS
i. Dokumentu potwierdzający realizację gwarancji na elektronikę oraz
akumulatory przez serwis producenta.
Uwaga:
Przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na
zasadach opisanych w art. 107 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka
dowodowego jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca go nie złoży lub gdy złożony
przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny.
Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka
dowodowego, jeżeli służy on potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego
środka dowodowego, oferta będzie podlegać odrzuceniu albo zachodzić będą
przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
przedmiotowych środków dowodowych.
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2.1.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za
wykonanie zamówienia.
2.1.13. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.
2.2.Termin wykonania zamówienia
2.2.1. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.
2.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w miejsca wskazane
przez Zamawiającego, dokonał wniesienia, rozpakowania, montażu, uruchomienia, instruktażu
(jeśli takie było wymaganie w OPZ) oferowanego przedmiotu zamówienia.
3.

Wysokość i zasady wniesienia wadium.

3.1.

Wysokość wadium
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych)

3.2.

Forma wadium
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.2.1. pieniądzu,
3.2.2. gwarancjach bankowych,
3.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc
finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).

3.3.

Termin i sposób wniesienia wadium
3.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego
w pkt 6.1. SWZ i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy
Pzp.
3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu
lub jego kopii.
3.3.3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu:
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy
cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez
Gminę Gubin projektu ,,Cyfrowa Gmina” znak postępowania: GK.271.13.2022.WJ
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3.3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3.3.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w pkt 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
3.3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp, stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie
powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
3.3.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego
powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie
wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.3.8. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3. SWZ, skutkuje
odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3.3.9. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3.4.

Zwrot wadium
3.4.1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
3.4.1.1. upływu terminu związania ofertą;
3.4.1.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3.4.1.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie
upłynął termin do jego wniesienia.
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3.4.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
3.4.2.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
3.4.2.2. którego oferta została odrzucona;
3.4.2.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
3.4.2.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia.
3.4.3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w 3.4.2. SWZ, powoduje
rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
3.4.4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3.4.5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
3.5.

Zatrzymanie wadium
3.5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.2., 3.2.3.,
3.2.4. SWZ, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
3.5.1.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej;
3.5.1.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
3.5.1.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie,
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3.5.1.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
3.5.1.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
4. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, podstawy wykluczenia, oferta oraz
dokumenty wymagane od Wykonawcy.

4.1. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia
4.1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki dotyczące:
4.1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 120 000,00 zł;

2.

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 120 000,00 zł.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytowa na poszczególnych członków konsorcjum podlega sumowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 2 powyżej musi spełnić w całości
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).
4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał minimum dwie dostawy
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urządzeń informatycznych o wartości każdego zamówienia co najmniej
120 000 zł netto, przy czym w skład urządzeń wchodziły min. Komputery oraz
oprogramowanie biurowe w ilości nie mniejszej niż 10 szt. , wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada doświadczenie w zakresie, w którym wykazuje
spełnianie warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ).
4.1.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków o których mowa w pkt
4.1.1.3. i.4.1.1.4. SWZ, 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.
Uwaga:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
4.1.4. 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 (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020.

sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, ma potwierdzać, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określać w szczególności:
4.1.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.1.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
4.1.6. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.1.3., 4.1.1.4. SWZ, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy (określone w pkt 4.2.1. SWZ).
4.1.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
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.
4.2. Podstawy wykluczenia
4.2.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie:
4.2.1.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu

popełnienie

przestępstwa

lub

przestępstwa

skarbowego,

o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art.
46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania
lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy
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lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o

skutkach

powierzania

wykonywania

pracy

cudzoziemcom

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu

karnego,

przestępstwo

przeciwko

wiarygodności

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio

przed

upływem

terminu

do

składania

wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na

ubezpieczenie

społeczne

lub

zdrowotne

wraz

z

odsetkami

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc
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do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło
do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4.2.1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne), z postępowania
o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju

sytuacji

wynikającej

z

podobnej

procedury

przewidzianej

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4.2.1.3. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Zgodnie, z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawcę:
4.2.1.3.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy,
4.2.1.3.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1

marca

2018

r.

o

przeciwdziałaniu

praniu

pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy,
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4.2.1.3.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.
4.2.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
4.2.3. Na podstawie art. 7 ust. 2

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego - wykluczenie Wykonawcy następuje na okres
trwania

okoliczności

określonych

w

pkt

4.2.1.3.1.

-

4.2.1.3.3.

SWZ.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego.
4.2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, każdy
z takich Wykonawców z osobna zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia
z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt 4.2.1. powyżej.
4.3. Oferta i jej wymogi formalne
4.3.1. Ofertę składa się na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4.3.1.1. Na ofertę składa się:
(1) Formularz oferty wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
(2) Formularz cenowo-techniczny wypełniony zgodnie z Załącznikiem 3 do
SWZ.
4.3.1.2. Wraz z ofertą należy złożyć:
(1) Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp (oświadczenie wstępne),
o którym mowa w pkt 4.4.1.1. SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
(2) Jeżeli dotyczy dokumenty i oświadczenia wskazane w 4.4.1.2. – 4.4.1.10.
SWZ.
4.3.2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
4.3.2.1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne
ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie
uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej
ofertach

składanych

wspólnie

lub

jest

samodzielnym

Wykonawcą,

a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4.3.2.2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
Zamawiający zaleca następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt
4.3.2.3. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć
zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa
na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10, 11) Aplikacja nie jest dostępna dla
systemu Linux i MAC OS.
Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
4.3.2.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane
kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem

zaufanym

lub

podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku
za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
4.3.2.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. Formularz oferty i Formularz
cenowo-techniczny

powinny

zostać

sporządzone

przez

Wykonawcę

na podstawie wzorów stanowiących Załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ, opatrzone
kwalifikowanym

podpisem

podpisem osobistym.

elektronicznym,

podpisem

zaufanym

lub

W przypadku złożenia oferty w kilku plikach,

wymagania odnoszą się do każdego z nich. Zaleca się by oferta podpisywana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym była oznakowana kwalifikowanym
znacznikiem czasu.
4.3.2.6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną (na
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
4.3.2.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony
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w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4.3.2.8. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub
wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany
przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny
w razie ewentualnego wycofania oferty.
4.3.2.9. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
4.3.2.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać
złożonej oferty.
4.3.3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022r
1913), Wykonawca, w celu zachowania poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści
o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich
odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na
Wykonawcy. Jawną część uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy
złożyć w odrębnym pliku.
4.3.3.1. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ wraz
z jednoczesnym oznaczeniem pliku „Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji”.
Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zostanie uznane jako brak woli
utajnienia jakichkolwiek danych składających się na ofertę.
4.3.3.2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający
nie będzie występował o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w ofercie
zastrzeżenia

tajemnicy

przedsiębiorstwa

oraz

jego

uzasadnienia.

Zamawiający oceni zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego
uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca
nie wykazał w ofercie, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne.
W takim przypadku oferta będzie jawna również w zakresie nieskutecznie
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objętym tajemnicą przedsiębiorstwa, o czym Zamawiający poinformuje
Wykonawcę.
4.3.3.3. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 274 ust. 1, art. 128 ust. 1, art. 128 ust. 4, art. 223 ust.
1 oraz art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez niego dokumenty,
oświadczenia,

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 zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie

wykaże,

iż

dane

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa. Postanowienia pkt 4.3.3.1. oraz 4.3.3.2. SWZ stosuje
się odpowiednio.
4.3.3.4. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę albo imiona
i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejsca zamieszkania Wykonawców, cenę lub koszt zawarte w ofertach.
4.4. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych
środków dowodowych
4.4.1.

Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą:
4.4.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne, składane na
podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w Załączniku nr
4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
4.4.1.1.1. Oświadczenie wstępne należy złożyć pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
4.4.1.1.2. Oświadczenie wstępne należy dołączyć do oferty w formie lub
postaci określonej w pkt 4.4.1.1.1. SWZ,
4.4.1.1.3. W

przypadku

składania,

uzupełnienia

lub

poprawienia

oświadczenia wstępnego na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenie w formie lub postaci, o której mowa w pkt 4.4.1.1.1.
SWZ, należy przesłać na adres: urzad@gminagubin.pl.
4.4.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie wstępne, o których mowa w pkt 4.4.1.1. SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
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w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zasady dotyczące składania
oświadczenia wstępnego określone w pkt 4.4.1.1. SWZ stosuje się.
4.4.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, składa oświadczenie wstępne, w zakresie wskazanym
w Załączniku nr 4A do SWZ, dotyczące tych podmiotów. Zasady dotyczące
składania oraz formy oświadczenia określone w pkt 4.4.1.1.1.- 4.4.1.1.3. SWZ
stosuje się;
4.4.1.4. przedmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 2.1.11. SWZ;
4.4.1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ) lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
4.4.1.6. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo
określające

jego

zakres,

podpisane

przez

osobę/y

upoważnione

do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo
do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą.
4.4.1.7. w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu.
4.4.1.8. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Wykonawców
wspólnie ubiegających się udzielenie o zamówienia, z którego wynika, które
dostawy

wykonają

poszczególni

Wykonawcy),

sporządzone

zgodnie

ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 7 do SWZ.
4.4.1.9. oświadczenie o zastrzeżeniu informacji - stanowiące załącznik nr 5 do SWZ –
jeżeli dotyczy.
4.4.1.10. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium wniesione zostało w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. SWZ,
(Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej).
4.4.2. Oświadczenia i dokumenty składane na podstawie wezwania Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
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w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.4.2.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. :
4.4.2.1.1.

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (w celu
potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 4.1.1.3.
pkt 1 SWZ);

4.4.2.1.2. dokumentów
potwierdzających,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (w celu
potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 4.1.1.3.
pkt 2 SWZ);
4.4.2.1.3. wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane należycie, (w celu potwierdzenia spełniania warunku
określonego w pkt 4.1.1.4. SWZ, sporządzonego zgodnie
z Załącznikiem nr 10 do SWZ);
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane
należycie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4.4.2.2. potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
4.4.2.2.1.

oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa
w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108
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ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.
835), sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ,
4.4.2.2.2.

oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;

4.4.2.2.3.

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4.4.2.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu,
 w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.
4.4.2.4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia, wymienionych w pkt 4.4.2.2.1. i

4.4.2.2.3.

SWZ

– jeżeli

Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
4.4.3. Wykonawca zagraniczny
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4.4.2.2.3. SWZ
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
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nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4.4.4. Dokumenty potwierdzające umocowanie
4.4.4.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. 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.
4.4.4.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.4.1.
SWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4.4.4.3. Postanowienie pkt 4.4.4.2. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
4.5. Forma podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
4.5.1. Oferty, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 670),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4.5.2. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa
się w formie, zakresie i w sposób określony w 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 oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020.

sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4.5.3. Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe inne
dokumenty,

dokumenty

potwierdzające

umocowanie

do

reprezentowania

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje ten dokument.
4.5.4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, 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

zaufanym

lub

podpisem

osobistym,

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
4.5.5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 4.5.4 SWZ, dokonuje w przypadku:
4.5.5.1. 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;
4.5.5.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
4.5.5.3. innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
4.5.6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 4.5.4 SWZ, może dokonać również notariusz.
4.5.7. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 4.5.4 SWZ oraz pkt 4.5.9 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.
4.5.8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz przedmiotowe
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środki dowodowe lub pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
4.5.9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe 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.
4.5.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 4.5.9 SWZ, dokonuje w przypadku:
4.5.10.1. 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;
4.5.10.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
4.5.10.3. pełnomocnictwa - mocodawca.
4.5.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 4.5.9 SWZ, może dokonać również notariusz.
4.5.12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
4.5.13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

5.1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w pkt 1.1. Formularza oferty, wyliczoną
uprzednio w Formularzu cenowo-technicznym, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
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5.2. Stawka podatku VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 196).
5.3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), 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.
5.4. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
5.4.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
5.4.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
5.4.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
5.4.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
5.5. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich.
5.6. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz winna być podana z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
5.7. Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5.8. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien uwzględnić wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. Informacje o sposobie i terminie składania i otwarcia ofert. Forma oferty.

6.1. Sposób składania ofert
6.1.1. Wykonawca, celem złożenia oferty, pobiera edytowalną wersję Formularza oferty
i Formularza cenowo-technicznego oraz innych załączników ze strony internetowej
prowadzonego postępowania.
6.1.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
6.1.3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
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6.2. Termin składania i otwarcia ofert, otwarcie ofert
6.2.1. Termin składania ofert: 25.08.2022 r. godzina 10:00
6.2.2. Termin otwarcia ofert: 25.08.2022 r. godzina 10:30, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy
Pzp.
6.2.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Przed otwarciem ofert Zamawiający
udostępni na strony internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, informację z otwarcia ofert, zawierającą elementy,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
6.2.5. W przypadku awarii miniPortalu, który powoduje brak możliwości otwarcia ofert
w terminie określonym w pkt 6.2.1. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po
usunięciu awarii. W takim przypadku, Zamawiający informuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6.3. Termin związania ofertą
6.3.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą upływa z dniem 23.09.2022 r.
6.3.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6.3.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, 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. Przedłużenie terminu związania
ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą.
6.3.4. 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.
7. Kryteria i zasady oceny ofert. Aukcja elektroniczna.

7.1. Tryb oceny ofert
7.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
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dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub
innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
7.1.2. W przypadku, gdy zaoferowana cena lub istotne części składowe ceny wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych ceny.
7.1.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
7.1.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,
7.1.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
7.1.3.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Uwaga:
W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1.3.3. SWZ, Zamawiający wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje
się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
Zakwestionowanie przez Wykonawcę poprawienia omyłki, o której mowa w pkt
7.1.3.3. SWZ w wyznaczonym terminie, stanowi przesłankę odrzucenia oferty, zgodnie
z art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.
7.2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
7.2.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy
stosunek jakości do ceny.
7.2.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniżej wskazanych
kryteriów oceny ofert:
7.2.2.1. cena – waga 60%,
7.2.2.2. wydłużenie okresu gwarancji na Stacje Robocze z systemem operacyjnym –
waga 40 %.
7.3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
7.3.1. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi s u m ę

p u n k t ó w

przyznanych przez Komisję, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.
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7.3.2. Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
1) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z
posiadaną wagą.
2) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
A.

Cena (P) – przeliczana wskaźnikiem
Pmin
P= -------------- x 60
Pb

gdzie:
Kryterium oceny „Cena” (P) – definicje
P

Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena” (P)

Pmin
Pb

Wartość brutto z oferty z najniższą ceną
Wartość brutto oferty badanej

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.
B.

Wydłużenie okresu gwarancji na Stacje Robocze z systemem operacyjnym
(WG):

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniał udzielony przez
Wykonawcę okres gwarancji na Stacje Robocze z systemem operacyjnym
(szczegółowo opisane w OPZ).
Minimalny, wymagany, niepunktowany okres obowiązywania gwarancji na Stacje
Robocze z systemem operacyjnym wynosi 12 miesięcy. Zamawiający przyzna
punkty za wydłużenie okresu gwarancji i przyzna punkty w następujący sposób:
(1) za wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy (wówczas okres
udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące) - 20 pkt;
(2) za wydłużenie okresu gwarancji o kolejne 24 miesiące i dłużej (wówczas okres
udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy lub zgodnie ze wskazaniem
Wykonawcy) - 40 pkt.
a) w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu
udzielonej gwarancji na Stacje Robocze z systemem operacyjnym, Zamawiający
uzna, że okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wynosi 12 miesięcy i za
niniejsze kryterium oceny ofert otrzyma 0 pkt.
b) maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca za niniejsze
kryterium to 40 pkt. Ocena punktowa wg kryterium „wydłużenie okresu
gwarancji na Stacje Robocze z systemem operacyjnym” zostanie dokonana na
podstawie danych zawartych w Formularzu oferty.
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C.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
poniższego wzoru:
LP = P + WG
gdzie:
LP – całkowita liczba punktów,
P – punkty przyznane w kryterium „Cena”
WG – punkty uzyskane w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji na Stacje
Robocze z systemem operacyjnym”

7.4.

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
7.4.1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7.4.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
7.4.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7.4.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

7.5.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) najpóźniej
przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto ceny ofertowej.

8.2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.

8.3.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych 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.
8.4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2)

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
8.5.

Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały okres trwania umowy, zaś
zabezpieczenie w formach niepieniężnych Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat,
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim,
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
61 1020 5402 0000 0902 0027 8754
8.7.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany za zasadach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do
SWZ.

8.8.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8.9.

Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia winno wynikać jednoznacznie
gwarantowanie wypłat należności w sposób: nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących
podstawę do żądania wypłaty należności.

8.10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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8.11. Do zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się przepisy art. 449 – 453 ustawy
Pzp.
9.

Projektowane postanowienia umowy.

9.1.

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 11 do SWZ.

9.2.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,
o której mowa w pkt 9.1. SWZ.

9.3.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych
postanowieniach umowy.

10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
10.1.

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań o wartości równej albo przekraczającej progi
unijne.

10.2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy
Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

10.3.

Odwołanie przysługuje na:
10.3.1. niezgodną

z

przepisami

ustawy

Pzp

czynność

Zamawiającego,

podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
10.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
10.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

10.5.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

10.6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
10.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
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komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została
przekazana w inny sposób.
10.6.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści dokumentów zamówienia.
10.6.3. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia –
wobec czynności innych niż określone w pkt 10.6.1 i 10.6.2 SWZ.
10.7.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
11.1. Warunki zawarcia umowy
11.1.1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta

została wybrana po zawiadomieniu o wyborze oferty.
11.1.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
warunkach i w formie określonych w pkt 8 SWZ.
11.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji
Wykonawcy.
11.1.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana,
zobowiązany jest do podania nazw podwykonawców, jeżeli informacje w tym
zakresie nie zostały podane w ofercie (stosownie do regulacji określonych w pkt 2.4.
Formularza oferty).
11.1.5. Umowa zostanie zawarta w terminach o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy
Pzp.
11.1.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
12.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO.
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12.1 Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
12.1.1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych,
obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
12.1.1.1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
12.1.1.2. Wykonawcy

będącego

osobą

fizyczną,

prowadzącą

jednoosobową

działalność gospodarczą,
12.1.1.3. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
12.1.1.4. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
12.1.1.5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12.1.2. 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”, Zamawiający
informuje, że:
12.1.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin, ul.
Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin tel. + 48 68 359 16 40;
12.1.2.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
12.1.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
Dostawę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy
cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji
przez Gminę Gubin projektu ,,Cyfrowa Gmina”, znak

postępowania:

GK.271.10.2022 oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z

przepisów ustawy Pzp;
12.1.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy Pzp;
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12.1.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4
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;
12.1.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana

dotyczących

jest

wymogiem

ustawowym

określonym

w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy;
12.1.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;


posiada Pani/Pan:

−

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

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);

−

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 (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);

−

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



nie przysługuje Pani/Panu:
−

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

−

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

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.

12.2 Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne
oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w „Formularzu oferty”, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.

13.

Klauzula informacyjna MFPR – art. 13 i 14 RODO.

Na podstawie art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); - dalej: „RODO” informuję, że:
13.1 Administrator danych osobowych:
Ze względu na to, że to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca
POPC 2014-2020 - określa: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą
przetwarzane w związku z realizacją Programu, pełni on rolę administratora danych
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020 w rozumieniu RODO;
Przy czym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest administratorem zarówno wobec
danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych
pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych
administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów
przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są: Instytucja Pośrednicząca
POPC 2014-2020, beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację POPC 20142020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych
osobowych w ramach POPC 2014-2020]).
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które
przetwarza jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków POPC 2014-2020.
Minister

Funduszy

i

Polityki

Regionalnej

jest

również

administratorem

danych

zgromadzonych w zarządzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym
wspierającym realizację POPC 2014-2020.
13.2 Cel przetwarzania danych osobowych:
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań
przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne
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dla realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w
szczególności w celach:
13.2.1 udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym
projekty,
13.2.2 potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
13.2.3 wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
13.2.4 raportowania o nieprawidłowościach,
13.2.5 ewaluacji,
13.2.6 monitoringu,
13.2.7 kontroli,
13.2.8 audytu,
13.2.9 sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
13.3 Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie
z RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków
spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej
- na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 oraz przepisów prawa europejskiego:
13.3.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
13.3.2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany

informacji

między

beneficjentami

a

instytucjami

zarządzającymi,

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:
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13.3.3 konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób
prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł
umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
13.3.4 wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i
akcji promocyjnych dotyczących Programu,
13.3.5 uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f
RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych
w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.
W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji

cyfrowych

przetwarzane

są

dane

szczególnej

kategorii

(dane

o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której
dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
13.4 Rodzaje przetwarzanych danych:
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane
osobowe m. in.:
13.4.1 pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub
wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację
POPC 2014-2020,
13.4.2 osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących
decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców,
beneficjentów i partnerów,
13.4.3 uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup
roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych
organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
13.4.4 kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru
projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i
obowiązków

właściwych

instytucji,

wynikających

z

zawartych

umów

o

dofinansowanie projektów,
13.4.5 osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników
komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób
świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
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Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:
13.4.6 dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także
nr PESEL/NIP/REGON,
13.4.7 dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz
wymiar czasu pracy,
13.4.8 dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax,
adres do korespondencji,
13.4.9 dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę
przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi
wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
13.4.10 dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji
zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w
chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość,
informacje o niepełnosprawności.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji
i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności
wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.
W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,
podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna
z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC
2014-2020.
13.5 Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz
jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach
POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii
Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
13.6 Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
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• podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie
zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca
POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
• instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
• podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT
i operatorzy telekomunikacyjni
13.7 Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują
następujące prawa:
13.7.1 prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, osoba
której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytanie m.in. o to czy Minister
przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki
jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna

oraz jak długo dane te będą

przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba,
której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
13.7.2 prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane
jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do
realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie
przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym
podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych
osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra
oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz
niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych
osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;
13.7.3 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
13.7.4 prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie
spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z
prawem;
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13.7.5 prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym
formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest
to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy
z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
13.7.6 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku,
gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora
lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie
sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra,
chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
13.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
13.1 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy:
• pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
• pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl
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