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§1 Zamawiający 

Nazwa:  Zespól Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach 

Adres:  95-200 Pabianice, ulica Piotra Skargi 21 

Telefon:  (42) 215 41 73 

Fax: (42) 215 34 74 

Strona internetowa:  http://mechanik.edu.pl/ 

Poczta internetowa: sekretariat@mechanik.edu.pl 

Numer NIP: 731-112-95-67  

Numer Regon: 001385002 

Skrytka ePUAP: /ZS1Pabianice/SkrytkaESP 

 

§2 Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami).  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). 

3. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. 
 

§3 Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt własny, wniesienie, rozpakowanie, w razie potrzeby 

złożenie/zmontowanie/uruchomienie/skonfigurowanie oraz ustawienie we wskazanych przez 

Zamawiającego miejscach (pomieszczeniach) w jego siedzibie – ul. Piotra Skargi 21 w Pabianicach 

różnego rodzaju urządzeń, wyposażenia ruchomego oraz sprzętu. Dostawą mają być objęte 

urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt nie będące przedmiotem ekspozycji, nieużywane, pochodzące z 

bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniejszej niż w 2022 roku). Do dostarczanego 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wymagane instrukcje w języku 

polskim. 

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu pn. „Dobry zawód - 

lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

- XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie  - XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie - 

XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

3. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności dydaktycznej. W razie zaistnienia takiej potrzeby stosowne 

zaświadczenie zostanie wydane Wykonawcy na etapie podpisywania umowy. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych 

i prawnych, dobrej, jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla 

danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry 

techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do specyfikacji 

warunków zamówienia. 

6. Kody CPV: 

a) podstawowy: 42997300-4 roboty przemysłowe. 

b) dodatkowy: 30237110-3 interfejsy sieciowe. 

mailto:psmpil@bb.onet.pl
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7. Szczególne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy. 

a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;                                                           

c) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

8. Rozwiązania równoważne. 

a) Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się 

nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

b) Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, 

jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich 

miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 

c) Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców 

rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w  swz. Wykonawca, który w 

ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w swz, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

d) Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać 

w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

9. Gwarancja. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego protokołu 

odbioru – dostawy przez Wykonawcę i Zamawiającego, udzielona gwarancja nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z 

przepisów Kodeksu Cywilnego. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu 

przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. 

Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie – maksymalnie 24 godziny. 

Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią 

wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru 

najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 

 

§4 Informacja o zamówieniach podobnych. Podział na części. Oferty wariantowe. Inne wymogi 

ustawowe. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego 

(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp). 

2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych 

do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

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

6. Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych. 

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

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

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

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

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

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

 

§5 Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia - do 30 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem iż podpisanie to 

nastąpi ok. 21.11.2022 roku. 

Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej 

oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – 

vide kryterium oceny ofert. 
 

§6 Informacja na temat podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 ustawy 

pzp 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §7 poniżej, 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ustawy pzp, 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt. 1) i 4) ustawy pzp. 

4) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w 

ust. 1. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 110 i 111 ustawy pzp. 

 

§7 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku 

odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik 2 do swz). 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych 

przepisów:   
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Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku 

odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik 2 do swz). 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku 

odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik 2 do swz). 

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku 

odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik 2 do swz). 

2. 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 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 

w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, 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. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą.      

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

ust. 1, oraz, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w § 6 powyżej.  

5) 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. 

6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

 

§8 Wykaz wymaganych podmiotowych środków dowodowych. 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu 

wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6, 

Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania wg. załącznika nr 1 do swz oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. 

załącznika nr 2 do swz. 

1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj1.  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 

lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

                                                           
1 Szczegółowe wymagania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).   
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odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

2) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w §8 ust 2 pkt 1) zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, o których mowa w tym paragrafie, lub odpisu albo informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

których mowa w §8 ust. 2 pkt 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, 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. 

2) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2, pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 
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8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru. 

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8, jeżeli 

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

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 8, zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 

należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie 

pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70 ustawy2  

 

§9 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.  

Skrócona instrukcja przygotowania i wysłania oferty z użyciem podpisu zaufanego. 

1. Skrócona instrukcja złożenia oferty w postępowaniu z użyciem podpisu zaufanego została opisana w 

pkt 2-5 poniżej. Wszystkie wymagania odnośnie korzystania z Miniportalu zostały zawarte w 

Instrukcji opublikowanej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

2. Należy spakować wszystkie dokumenty składające się na ofertę.  

3. Następnie, skompresowany plik należy podpisać podpisem zaufanym tj. z wykorzystaniem ePUAP-

u na stronie: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

4. Po odszukaniu przedmiotowego postępowania na Miniportalu, za pomocą przycisku „Wybierz pliki 

do szyfrowania” – należy zaszyfrować wcześniej podpisany epuap-em spakowany plik, a następnie 

wysłać podpisany i zaszyfrowany spakowany plik, po zalogowaniu się do swojej skrzynki ePUAP – 

poprzez stronę ePUAP zatytułowaną „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępną pod linkiem:  

https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsF

ormName=Wniosek  

5. Wiadomość w ramach ePUAP zawierającą załączony podpisany, zaszyfrowany i spakowany plik nie 

musi być ponownie podpisywana podpisem zaufanym. 

                                                           

2 Rozporządzenie 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 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek
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Pełna informacja 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: 

sekretariat@mechanik.edu.pl     

7. Złożenie dokumentów na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne. 

8. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu. Mechanizm 

szyfrowania jest udostępniony dla wykonawców  na Miniportalu. 

9. 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 z 

Zamawiającym. 

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

13. W przypadku żądania potwierdzenia faktu przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2020.344) t.j. z dnia 03.03.2020 roku każda 

ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

14. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się znakiem 

sprawy określonym na karcie tytułowej swz. 

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta, lub jej uzupełnienie), wniosków, 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji) lub poczty elektronicznej: sekretariat@mechanik.edu.pl     

16. 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 

wskazany w ust. 15 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu wskazanym w przypisie do §8 ust. 13. 

17. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

pptx, .rtf, .txt. .xps, .jpg, .png.,.odt. .ods, .odp, .xls, .csv, .zip., rar., 7zip.3  

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz używając form i 

sposobów wskazanych w pkt. 16 powyżej. 

                                                           
3 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2, z 

uwzględnieniem charakteru postpowania i żądanych informacji, do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający 

dopuszcza również inne formaty wskazane w Rozporządzeniu,. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@mechanik.edu.pl
mailto:sekretariat@mechanik.edu.pl
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19. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie do Zamawiającego nie później niż 4 przed 

upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz 

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono swz. 

20. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści swz, w 

takim przypadku informację o terminie zebrania oraz informację z przebiegu zebrania, Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

21. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści swz będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego http://mechanik.edu.pl/przetargi/ w zakładce przynależnej temu postępowaniu. 

22.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ustępie 19 powyżej. 

 

§10 Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

  

§11 Termin związania ofertą 

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą trwa do 03 grudnia 2022 roku. 

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

ofertą, o którym mowa w pkt. 1 swz, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2 swz, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa pkt. 2 swz, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

§12 Opis sposobu przygotowania i składania ofert  

1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w 

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

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach wskazanych w §9 ust. 15, z zastrzeżeniem formatów o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. W/w dokumenty i oświadczenia 

winny być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

lub podpisu osobistego.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych w §9 ust. 15 

lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie przywołanej w §9 ust. 11.  

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku pn. „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

http://mechanik.edu.pl/przetargi/
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tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

będzie traktowane jako bezskuteczne. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

 pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

 ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

6. Wykonawca może samodzielnie lub jako członek konsorcjum złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej 

niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej swz, w języku 

polskim. 

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. 

Pliki składające się na ofertę winny być odpowiednio oznaczone, ułatwiające identyfikację ich 

zawartości. 

9. Do oferty należy dołączyć wymagane swz załączniki. W odniesieniu do dokumentów wskazanych 

§8 ust. 2 Wykonawca winien poczekać na wezwanie Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 

należy dołączyć do pliku oferty. 

11. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli 

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 

rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej notarialnie. Dokumenty te winny być podpisane elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym odpowiednio przez mocodawcę lub notariusza. 

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

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

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

13. Jeżeli Wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w §8, w formie dokumentu 

elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem 

oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega 

wykonawca, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców. Oświadczenie podmiotu trzeciego musi 

być dokumentem elektronicznym podpisanym za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.  

14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej 

przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii 

dokumentu za zgodność z oryginałem.  
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15. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, lub przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

16. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz wskazać ich nazwy (firmy).  

17. Na ofertę składają się: 

1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do swz. 

2) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. załącznika nr 1 do swz oraz 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2 do swz. 

3) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem 

potwierdzającym odstęp do tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 – jeżeli ma zastosowanie. 

4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma 

zastosowanie. 

5) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w 

ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie. 

6) Informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma 

zastosowanie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w druku formularzu ofertowego 

(załącznik nr 3 do swz).  

 

§13 Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.11.2022 roku do godziny 09.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 roku o godzinie 11.00. 

3. Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika. 

5. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po upływie wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

 

§14 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do swz. Cena 

ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie 

wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również wskazać w 

pomocniczym zestawieniu (stanowiącym załącznik do formularza ofertowego) wartości 

poszczególnych urządzeń oraz wyposażenia, na podstawie których została oszacowana wartość 

oferty. 

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN). 

3. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
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4. Całkowita maksymalna cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyrażona 

liczbowo i słownie oraz podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Podana cena brutto jest brana przy ocenie najkorzystniej oferty cenowej. 

6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

7. Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, stałą w 

trakcie realizacji umowy. 

8. W ofercie, o której mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

§15 Badanie ofert 

1. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dni wezwie Wykonawcę, który 

przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Art. 274 ustawy pzp stosuje się. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 ustawy pzp. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie 

oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem 

art. 223 ust. 2 pzp. 

 

§ 16 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

a) najniższa cena - waga 60 % 

b) termin realizacji - waga 20 % 

c) okres gwarancji - waga 20 % 

2.  Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 

a) Najniższa cena – x1: 

Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe 

proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

x1 = 60,0100min 
i

imum

Cena

Cena
 

gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty 

 

b) Termin realizacji – x2: 

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia 

maksymalnego terminu realizacji zamówienia. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie skróci termin realizacji 
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umowy – ale nie krócej, niż tak aby po maksymalnym skróceniu termin 

realizacji zamówienia wynosił 20 dni od daty podpisania umowy, z 

zastrzeżeniem iż punktowane będzie skrócenie terminu realizacji zamówienia o 

każde pełne 5 dni (tj. 5, 10 dni), pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone 

według wzoru: 

x2 =
max

100 0,20bT

T
   

gdzie: Tb – ilość (krotność 5) dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w danej ofercie 

 Tmax – maksymalne (krotność 5) skrócenie terminu realizacji zamówienia                                     

zaproponowane w ofercie  

Termin realizacji dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy, jest niezgodny z treścią 

postanowień swz, co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) 

ustawy pzp. 

 

c) Okres gwarancji – x3: 

Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najdłuższym zaoferowanym 

wydłużeniu terminu gwarancji – maksymalnie do 48 miesięcy (łącznie z 

wymaganym 24 miesięcznym). Łączne zaproponowany przez Wykonawcę 

termin gwarancji (wymagany + wydłużenie) nie może być dłuższe niż 48 

miesięcy. 

  

Okres wydłużenia terminu gwarancji w badanej ofercie 

x3 = ----------------------------------------------------------------------------   x 100 x 20 %. 

    Maksymalny okres wydłużenia gwarancji (nie więcej niż 24 miesięcy)  

 

Ilość punktów, która zostanie przyznana każdej niepodlegającej odrzuceniu ofercie zostanie 

wyliczona ze wzoru: 

x = x1 + x2 + x3 

Uwagi: 

a) Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

ilość punktów w bilansie w/w kryteriów. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

 

Informacje dodatkowe: 

a) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

b) Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

c) Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

− Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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d) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w powyżej (pkt c) tiret pierwszy 

SWZ), na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://mechanik.edu.pl/przetargi/. 

 

§17 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przed zawarciem umowy, Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§18 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do swz. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 

454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu (wzoru) umowy. 

3. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

 

§19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 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. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię 

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wnoszenia odwołań. 

1) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a). 

1) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

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

http://mechanik.edu.pl/przetargi/
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zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej. 

2) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

3) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie 

zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 

ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania 

b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

 nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 

albo 

 zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki. 

7. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7)  wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2)  dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 
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§20 Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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”, 

informujemy, że: 

a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół nr 1 im. Jana 

Kilińskiego w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice, tel: (42) 215 41 73, e-mail: 

sekretariat@mechanik.edu.pl  

b) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Więckowski kontakt: 

iod2@synergiaconsulting.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule postępowania 

prowadzonym w trybie podstawowym – wariant I. 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”. 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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, wliczając okres rękojmi i 

gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. 

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

h) 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. 

Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 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 tj. 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. 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

mailto:sekretariat@mechanik.edu.pl
mailto:iod2@synergiaconsulting.pl
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§ 21 Załączniki do swz: 

1) Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. 

2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału. 

3) Załącznik nr 3 - wzór formularza ofertowego. 

4) Załącznik nr 4 - wzór umowy. 

5) Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


