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Rozdział 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego 
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość 
NIP: 9223046825, REGON: 001320362 
e-mail: sekretariat@zs4zamosc.pl 
tel./fax.: (84) 638-95-00 
https://miniportal.uzp.gov.pl – strona prowadzonego postępowania, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia. 

1.2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia: 

1) Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
miniportal.uzp.gov.pl, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz innych dokumentów bezpośrednio 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

2) Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia będą udostępniane 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: miniportal.uzp.gov.pl. 

1.3. Tryb udzielenia zamówienia: 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia 
zwanej w dalszej treści „SWZ”; 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 
i art. 275 pkt 1, ustawy Pzp. 

1.4. Podwykonawcy: 

1) Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. 
2) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1a-d do 

SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podać nazwę firmy. 

3) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest zobowiązany wskazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spełniają je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

Rozdział 2  
INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

Rozdział 3  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu. 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia 
edukacyjnego i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych. 

3.3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – 
Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3.4. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia: musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny 
od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach 
bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeni prawami osób trzecich. Dotyczy to 
również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System 
operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający 
podkreśla, ze oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego sprawdzenia dostarczonego 
oprogramowania u producenta. Wykonawca zapewni: 

a) możliwość telefonicznego lub poprzez stronę internetową sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio 
u producenta lub jego przedstawiciela, 

b) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia, 

c) dostęp do oprogramowania producenta pozwalającego wyszukać zainstalowane 
sterowniki na urządzeniu wraz z możliwością ich automatycznej aktualizacji 
z poziomu aplikacji. 

3.6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń równoważnych 
o parametrach nie gorszych, niż podane przez zamawiającego jako minimalne. 

3.7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty 
zgodności z wymaganiami UE - wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać 
niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości i spełniać wszelkie 
wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać oznaczenie CE. 

3.8. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje 
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 
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3.9. Na dostarczony sprzęt będzie udzielony co najmniej 2 letni okres gwarancyjny, 
z zastrzeżeniem okresów gwarancji w poszczególnych pozycjach wyposażenia 
określonych w załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, dla których okres 
gwarancji jest krótszy. 

3.10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych 
towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń 
wskazanych przez Wykonawcę, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach 
i dniach wskazanych przez Zamawiającego. 

3.11. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie 
ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 

3.12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zgodnego, pod względem jakości, 
funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ – Opis 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.13. Oferowane produkty muszą być zgodne z wymaganiami programu „Laboratoria 
Przyszłości”. Zgodnie z wytycznymi programu, tam gdzie jest to możliwe wymagana jest 
zgodność wyposażenia z Polską Normą. 

3.14. Wszystkie przedmioty Opisu Przedmiotu Zamówienia powinny posiadać certyfikat CE 
oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. 

3.15. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych 
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. 

3.16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do ofert (załącznik nr 1a-c do 
SWZ) wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem. 

3.17. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 
że „proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 
w opisie przedmiotu zamówienia” pod względem norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych. 

3.18. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest 
zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, 
użytkowych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na 
poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 

3.19. Wykonawca może zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych 
parametrach lub je przewyższające, jednak jego obowiązkiem jest udowodnienie 
równoważności 

3.20. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł 
poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek 
mogących potwierdzić spełnienie wymagań. 

3.21. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen 
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technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

3.22. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego w SWZ nazwy własne, znaki towarowe, 
patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają 
na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak 
innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot 
zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 

3.23. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt, oprogramowanie przyjęte do wyceny: 
a) winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane, 
b) winny spełniać normy, parametry, standardy wskazane przez Zamawiającego, 
c) winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, 

aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, 
d) nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu, 
e) zaproponowane zamienne oprogramowanie winno zostać wdrożone 

u zamawiającego, przygotowane wcześniej dokumenty muszą zostać 
dostosowane do nowego oprogramowania, Wykonawca przeszkoli 
użytkowników Zamawiającego w zakresie obsługi i dostosowywania 
zaproponowanego zamiennego oprogramowania. 

3.24. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień (CPV): 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 
38650000-6 Sprzęt fotograficzny 
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
32341000-5 Mikrofony 
32342100-3 Słuchawki 

3.25. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawcy mogą składać ofertę 
dotyczącą dowolnie wybranych przez siebie części lub wszystkich części łącznie. Można 
złożyć tylko jedną ofertę (wypełnić formularze ofertowe - załącznik nr 1a-c do SWZ). 

CZĘŚĆ 1 – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE 

L.p. Nazwa wyposażenia Jedn. miary Ilość 

1. Stacja lutownicza 2w1 (hotair i grotowa) szt. 1 

2. Drukarka 3D szt. 1 

3. Filament PLA 0,8 kg szt. 14 

4. Stolik meblowy z szafką i pojemnikami na drukarkę 3D na nóżkach szt. 1 

5. Laptop 15,6" szt. 1 

6. Mikroskop premium z kamerą 3MP szt. 1 
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CZĘŚĆ 2 – ROBOTYKA 

L.p. Nazwa wyposażenia Jedn. miary Ilość 

1. Mikrokontroler zestaw rozszerzony Mistrz Arduino szt. 12 

2. Mikrokontroler Lofi z funkcją robota szt. 12 

3. Lego Spike Prime szt. 15 

4. Lego Spike Essential szt. 13 

5. Klatka ochronna do drona szt. 4 

6. Licencja - 3 lata dostępu do portalu wirtualnych lekcji VR szt. 1 

7. Zestaw do nauki latania dronem szt. 1 

8. Akcesoria do robota - tablet szt. 10 

9. Zestaw okularów ClassVR 8 szt. PREMIUM - 64GB szt. 1 

10. Dash zestaw standard szt. 1 

11. Kompletny zestaw dronów edukacyjnych z lekcjami szt. 1 

CZĘŚĆ 3 – SPRZĘT AUDIO/VIDEO 

L.p. Nazwa wyposażenia Jedn. miary Ilość 

1. Oświetlenie do realizacji nagrań na 4 żarówki szt. 2 

2. Akcesoria do aparatu - karta pamięci 64GB szt.  2 

3. Aparat cyfrowy z funkcją kamery przenośnej standard szt.  1 

4. Statyw do aparatu szt.  1 

5. Gimbal do aparatów kompaktowych szt.  1 

6. Mikroport z 2 nadajnikami szt. 1 

7. Mikrofon kierunkowy do aparatów i kamer szt.  1 

8. Słuchawki z mikrofonem szt. 4 

9. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych szt.  1 

10. Mikrofon bezprzewodowy podwójny szt. 1 

11. Mikser 8 kanałowy szt. 1 

12. Zestaw nagłośnieniowy szt.  2 

13. Greenscreen zestaw 3x6m szt. 1 

14. Kompletny zestaw 8 mikroportów do zestawów nagłośnień szt.  1 

3.26. Wykonawca po zakończeniu dostawy przedmiotu zamówienia, na żądanie 
Zamawiającego, zorganizuje w jego siedzibie bezpłatne szkolenie w zakresie użytkowania 
i obsługi dostarczonego sprzętu, o którym mowa w części 1 i 2 postępowania 
oraz warunków bezpieczeństwa. 

3.27. Wszelkie warunki i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały 
zawarte w niniejszym rozdziale oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 2 do SWZ.  
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Rozdział 4  
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28 czerwca 2022 r. 

4.2. Dostawa i montaż wyposażenia musi się odbywać w terminach i godzinach ustalonych 
z Zamawiającym, z zastrzeżeniem ostatecznego terminu wykonania zamówienia 
określonego w ust. 1. 

4.3. Dostawę wraz z montażem należy wykonać w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Stefana Batorego, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość. 

Rozdział 5  
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

5.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego jakie zostaną 
wprowadzone do treści umowy określone są w załączniku nr 3 do SWZ. 

5.2. Projekt umowy zawiera przesłanki dokonania zmiany przyszłej umowy m.in. na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

5.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 
SWZ. 

Rozdział 6  
INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

6.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym 
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci miniPortalu, który dostępny jest 
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wymienione narzędzia zapewniają możliwość 
zapoznania się z treścią złożonych dokumentów wyłącznie po upływie terminu na ich 
składanie. 

6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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publicznej (ePUAP). 
6.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 
komunikacji” wynosi 150 MB. 

6.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; 

6.6. Zamawiający przekazuje na stronie prowadzonego postępowania tj. 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ - ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać 
również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

Rozdział 7  
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

(NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW) 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w rozdz. VI), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz 
do komunikacji” dostępnego na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

7.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zs4zamosc.pl. 

7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 
adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

Rozdział 8  
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ  

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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Rozdział 9  
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANI SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. W zakresie przedmiotu zamówienia:  
Ewa Lorenz, tel.: 84 638 95 00, e-mail: sekretariat@zs4zamosc.pl 

2. W zakresie prowadzonej procedury:  
Sławomir Nizioł, tel.: 666 965 804, e-mail: sekretariat@zs4zamosc.pl 

Rozdział 10  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

10.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, tj. do dnia 29 czerwca 2022 r. 

10.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

Rozdział 11  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenia, składa się pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formacie danych pdf., doc., docx., odt., 
xlsx., ods. 

11.3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 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 należy ten plik 
zaszyfrować. 

11.4. W przypadku gdy jakikolwiek dokument został wystawiony jako dokument w postaci 
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej; 

11.5. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
11.6. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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11.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.8. Do oferty (załącznik nr 1a-c do SWZ) należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym 
w załącznikach nr 4 i 5 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę. 

Rozdział 12  
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

12.1. Wykonawca składa ofertę (formularz ofertowy) za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Funkcjonalność 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem. 

12.2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

12.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca może 
przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. 

12.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2022 r., do godz. 1300 

Rozdział 13  
TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r., o godzinie 1330 

13.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

13.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Rozdział 14  
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

14.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp, tj.: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 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 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; 
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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. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia 
o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, 
wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości 
ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). 

14.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp. 
14.3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, tj. nie zostali ujęci w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże 
ustawy. 

14.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Rozdział 15  
SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

15.1. Cena powinna być podana:  
1) cyfrowo i słownie w złotych polskich, z dokładnością po zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku; 
2) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto, 

wysokość podatku VAT ustala wykonawca w oparciu o obowiązujące przepisy i ponosi 
pełną odpowiedzialność za stosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT. 

15.2. Oferowana cena nie ulegnie zmianie i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

15.3. Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

15.4. Wykonawca wystawi fakturę lub rachunek nie później niż 2 dni po dokonaniu odbioru 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 
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Rozdział 16  
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena brutto 60% 

2. Termin dostawy 20% 

3. Czas reakcji serwisowej 20% 

16.2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu 
wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100% 

16.3. Kryterium „cena brutto” – waga kryterium 60% 

Sposób oceny – minimalizacja wg. wzoru:  
 

najniższa cena brutto spośród oferowanych 
uzyskana liczba punktów =                                                                                         x 60% x 100 

cena brutto z oferty badanej 

16.4. Kryterium „termin dostawy” – waga kryterium 20%.  
W powyższym kryterium oceniany będzie termin dostawy, wg niżej określonych dat 
i przewidzianej liczby punktów.  

1) Termin dostawy – do dnia 28 czerwca 2022 r. – 0 pkt. 
2) Termin dostawy – do dnia 24 czerwca 2022 r. – 15 pkt. 
3) Termin dostawy – do dnia 20 czerwca 2022 r. – 20 pkt. 

Zamawiający zastrzega maksymalny termin dostawy do dnia 28 czerwca 2022 r. 
Wykonawca w formularzu ofertowym winien wskazać termin dostawy równy jednemu 
ze wskazanych powyżej terminów. W przypadku braku wpisania w formularzu 
ofertowym terminu dostawy lub wpisania terminu różnego od wyżej wskazanych, 
Zamawiający przyjmie w celu oceny danej oferty maksymalny termin dostawy tj. do dnia 
28 czerwca 2022 r., tym samym, Wykonawca w powyższym kryterium otrzyma 0 pkt. 

16.5. Kryterium „czas reakcji serwisowej” – waga kryterium 20%. 

W powyższym kryterium oceniany będzie czas reakcji serwisowej liczony w godzinach od 
momentu otrzymania zgłoszenia o usterce.  

1) Czas reakcji serwisowej – 73-96 godzin – 0 pkt. 
2) Czas reakcji serwisowej – 49-72 godziny – 15 pkt. 
3) Czas reakcji serwisowej – do 48 godzin – 20 pkt. 

Zamawiający zastrzega maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu otrzymania 
zgłoszenia o usterce tj. 96 godzin. W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 
15:30, czas reakcji liczy się od godziny 7:30 następnego dnia roboczego. Wykonawca 
winien w formularzu ofertowym podać czas reakcji serwisowej liczonej w godzinach od 
momentu otrzymania zgłoszenia o usterce. W przypadku braku wpisania w formularzu 
ofertowym przez Wykonawcę czasu reakcji serwisowej, Zamawiający przyjmuje w celu 
oceny danej oferty maksymalny czas reakcji serwisowej od momentu otrzymania 
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zgłoszenia o usterce tj. do 96 godzin, tym samym, Wykonawca w powyższym kryterium 
otrzyma 0 pkt. 

Rozdział 17  
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przekazuje równocześnie 
wykonawcom informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 

17.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również 
na swojej stronie internetowej - art. 253 ust. 2 ustawy Pzp. 

17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

17.4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Rozdział 18  
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują 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.  

Rozdział 19  
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

1) Warunki udziału w postępowaniu: 
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
d) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania 

zamówienia. 
Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie oświadczenia, 

złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ. 

19.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia zgodnie 
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z formułą „spełnia – nie spełnia”.  
19.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Rozdział 20  
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

20.1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1a-d do SWZ. 
20.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa 
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, należy przedłożyć:  
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 
ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenia, stanowiące załącznik nr 4 i 5 do SWZ składa każdy z wykonawców. 

4) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby dołącza również oświadczenia podmiotu udostępniającego 
zasoby tj. załącznik nr 4 i 5 do SWZ.  

Rozdział 21  
INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
21.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
21.3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
21.4. Zamawiający nie nakłada wymogu składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
21.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
21.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
21.7. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 
21.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
21.9. Zamawiający nie zastrzega konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej. 
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21.10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

21.11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych 
w art. 95 ustawy Pzp. 

21.12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

21.13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

21.14. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
21.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
21.16. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
21.17. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały 
przyznane. 

 

 

Sporządził: 

Sławomir Nizioł 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1a-c 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 

3. Projekt umowy – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik nr 4 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 

6. Klauzula informacyjna RODO –  załącznik nr 6 
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