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Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące dokumenty: 
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Rozdział I Informacje ogólne 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

STACJA MUZEUM 
ul. Towarowa 3 
00-811 Warszawa 
NIP: 7010533090 
REGON: 362828690 
RIK: 35/15 
tel. +48 22 620 04 80 
http://www.stacjamuzeum.pl/ 
e-mail: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl  
adres skrzynki ePUAP: /StacjaMuzeum/SkrytkaESP 

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą zamieszczane również zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane bezpośrednio z przedmiotowym 
postępowaniem: http://bip.stacjamuzeum.pl/; https://miniportal.uzp.gov.pl. 

3. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania stanowiący Załącznik nr 9 do 
niniejszej SWZ. 
 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem, procedury o której mowa w art. 139 ustawy (tzw. 

odwrócona kolejność oceny). 
3. Zamawiający może, najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 

Warszawa; 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem email: iod@stacjamuzeum.pl; 
3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na 

podstawie przepisów ustawy; w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za 
prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się: 
a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z 

realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami; 
b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z 
przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami 
państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz 
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do 
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte 
wykonanie niniejszej Umowy; 

5) 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 

http://www.stacjamuzeum.pl/
http://bip.stacjamuzeum.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:iod@stacjamuzeum.pl
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przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku 
zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator 
przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;: 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.  
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą 
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał 
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił 
ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane 
zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje 
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o 
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

7. Wzory oświadczeń wymaganych od wykonawcy w  zakresie wypełnienia przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowią załączniki nr 
7 i 8 do SWZ. 

8. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy RODO. 
 
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zabezpieczeniu zabytkowego taboru Stacji Muzeum 

w Warszawie, z podziałem na Części: 
1.1. Część nr 1 - Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz TKz 211, nr inw. 

MUZ I 12; 
1.2. Część nr 2 - Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr6-39, nr inw. 

MUZ I 49; 
1.3. Część nr 3 - Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr203-451, nr inw. 

MUZ I 52 
2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia dla poszczególnych Części 

określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 

STACJA MUZEUM 
ul. Towarowa 3 
00-811 Warszawa 

4. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
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50222000-7 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego. 
5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio 

związane z wykonywaniem usług objętych zamówieniem, w tym wskazane w ust. 6 poniżej, były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) przez cały 
okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy dostawców materiałów i urządzeń. 

6. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia to: 
1) czynności spawalnicze; 
2) czynności związane z montażem i demontażem elementów i podzespołów; 
3) czynności związane z instalacją elektryczną; 
4) czynności stolarskie, mycie, czyszczenie; 
5) czynności malarsko-lakiernicze. 

7. Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z ust. 5-6 powyżej określone zostały 
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

8. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia.  

9. Mając na uwadze, iż zgodnie § 6 ust. 1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 
Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, zaleca się, aby 
Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, zapoznał się z treścią 
niniejszego rozdziału w szczególności z Załącznikiem nr 1 do SWZ, a także zdobył na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

10. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych do wykonania 
usług , przed złożeniem oferty. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać nie później niż 
do dnia 18.06.2021 r. przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub adres e-mail: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl. 
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę bez odbycia wizji lokalnej, Zamawiający nie odrzuci oferty na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. 

11. Zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 9 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na 
własny koszt umowy ubezpieczenia lub kolejnych umowy, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od 
dnia podpisania umowy, w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić 
Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjna 
nie niższą niż 150 000,00 złotych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą zawarcie umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11, przed zawarciem umowy. 

13. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
umowy na okres minimum 24 miesięcy zgodnie z postanowieniami § 7 Wzoru umowy. 

14. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  

15. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy.  

16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań. 

 
Rozdział IV Opis części  zamówienia 
 
Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na Części. Tym samym zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określony został w załączniku nr 1 
do SWZ. 
 
 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl
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Rozdział V Przedmiotowe środki dowodowe 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 
Rozdział VI Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia 
umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 
 
Rozdział VII Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 
 
Rozdział VIII Informacje o ofertach wariantowych 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
Rozdział IX Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy: 

1) nie podlegają wykluczeniu. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 

2. Na podstawie art. 112 ustawy, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym 

zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 
w tym okresie wykonał co najmniej dla Części 1-3, jedną usługę polegającą na wykonaniu prac 
zabezpieczających tabor kolejowy lub prace konserwatorskie dotyczące taboru kolejowego, 
o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto. 
W przypadku złożenia oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, Wykonawca wykaże 
jedną usługę dla wszystkich części zamówienia, zgodnie z powyższym opisem warunku udziału 
w postępowaniu. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W takim 
przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4. Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana, zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści 
złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy i 
rozporządzeniem 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. 2020 r. poz. 2415).  

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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 zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów.  

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4 i 
pkt 7-10 ustawy.   

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 9, nie potwierdzają 
spełnienia 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. 

12. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.  

13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 
poszczególne warunki określone w ust. 2 pkt 4) powyżej mogą zostać spełnione przez jednego 
Wykonawcę. 

15. 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. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w formularzu oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 
 

Rozdział X Podstawy wykluczenia 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 108 ust. 1 
ustawy:  
1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano  za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowaniu 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,  
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f) powierzenia wykonania 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. z 2012 r., 
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) Wykonawcę, 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 Rozdziale X ust. 1 pkt 1) powyżej;  

3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia 
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 ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;  

4) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  

5) Wykonawcę, 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; 

6) Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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.  

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców, o których mowa w art. 109 ust. 1 
pkt 1, pkt 4, pkt 7-10 ustawy: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-
należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-
stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 
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5) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-
zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba 
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. 
h ustawy, 
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;  

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 7, pkt 9 ustawy, 
na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia; 

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy, na okres roku od zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.  

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

 
Rozdział XI Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy, przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnego na dzień złożenia 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w terminie nie krótszym niż 10 dni. Wykonawcy nie są zobowiązani wraz z ofertą składać 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca składa ww. oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym  
dokumentem” lub „JEDZ”. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Wykonawca składa 
JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Oświadczenie składają odrębnie: 
 wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu; 

 podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

5. W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa). 
6. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-
Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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7. Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych dostępne jest narzędzie wspierające 
Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej. Serwis dostępny 
jest pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/. 

8. Zamawiający udostępnia wraz z dokumentacją plik jedz.xml. 
9. Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia formularza utworzonego przez 

zamawiającego, ponownego wykorzystania formularza utworzonego wcześniej lub samodzielnego 
utworzenia nowego formularza. Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” wykonawca ma możliwość: 
 zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD; 
 połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez zamawiającego 

dla danego postępowania oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu; 
 stworzenia nowego JEDZ/ESPD (opcja Create response). 

10. Formularz wstępnie przygotowany przez zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez 
zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia 
nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie 
stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy 
wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po 
zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania 
ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. 

11. Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w 
formacie .pdf oraz .xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik .pdf lub .xml powinien, zostać zapisany 
przez wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są 
przechowywane w serwisie eESPD. 

12. Tak przygotowany formularz, w postaci dokumentu elektronicznego podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, może zostać przekazany zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z ust. 
1 powyżej. 

13. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający, żąda następujących 
podmiotowych środków dowodowych: 
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - uwzględniającego wymagania określone 
w Rozdziale IX SWZ. W wykazie jako usługi należy wskazać jedynie usługi potwierdzające 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 
W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach 
wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień, 
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po 
tej dacie kurs NBP. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
o których mowa w rozdziale X SWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
2.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej "ustawą", 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

http://espd.uzp.gov.pl/
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2.2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 

2.3) zaświadczenia 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 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; 

2.4) zaświadczenia 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; 

2.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Forma dokumentów:  
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa muszą być złożone zgodnie z zasadami, o których mowa 
w Rozdziale XVI ust. 15. 

14. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) 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 jednolitym dokumencie 
dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

15. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

16. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, 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. 

17. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 13 pkt. 1) liczy się wstecz od dnia w 
którym upływa termin składania ofert. 

18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 13 pkt. 2) ppkt. 2.1) – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 
ust. 13 pkt. 2) ppkt. 2.1); 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2) ppkt. 2.3), zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
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lub zdrowotne, o których mowa w ust. 13 pkt. 2) ppkt. 2.4), lub odpisu albo informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 
mowa w ust. 13 pkt. 2) ppkt. 2.5) – 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. 

19. Dokument, o którym mowa w ust. 18 pkt. 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 18 pkt. 2), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

20. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 18, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 
19 stosuje się. 

21. Zamawiający żąda:  
1) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w  ust. 13 pkt 2), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, 
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania; 

2) od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 13 
pkt 2), dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. 

22. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz 
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 18-
20 stosuje się odpowiednio. 

23. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie. 

24. Samooczyszczenie - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 7-10 ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
25. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 24, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
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wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 24 nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

26. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 r. 
poz. 2415).  

27. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składane na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składa się w formie 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony 
w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ. 

28. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

29. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
- oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub - zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

30. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 29, aktualne 
na dzień ich złożenia. 

31. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów 
lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

32. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

33. Niezależnie od powyższych wymagań, na wykonawcach jako administratorach danych osobowych w 
rozumieniu RODO, ciąży obowiązek dołączenia oświadczenia potwierdzającego stosowanie przez nich 
przepisów RODO, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7, 8 do SWZ.  

 
Rozdział XII Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść 
jest udokumentowana.  

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym, a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz 
dokumentów składanych wraz z ofertą. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem STM-ZP.271.3.2021. 
6. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania we 

wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania. 
7. 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” 

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

9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

10. 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. 

11. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania stanowiący Załącznik nr 9 do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

12. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami szczególności składanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (lub ID postępowania). 
Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów 
składanych wraz z ofertą). 

13. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

14. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 
695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem 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. 2020 r. poz. 2415). 

15. Do kompresji dokumentów Zamawiający dopuszcza formaty .zip, 7z. 
 
Rozdział XIII Wskazanie osób uprawnionych do komunikacji z Wykonawcami 
 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Pan Łukasz Malmur, tel.: /22/ 620-04-80, 
email: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl. 
 

Rozdział XIV Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w 
niniejszej SWZ. Wysokość wadium wynosi: 

Część nr 1: - 4 000,00 zł 

Część nr 2: - 4 000,00 zł 

Część nr 3: - 4 000,00 zł 

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj.: 

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 
310, 836 i 1572).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez 
Bank PKO BP, numer rachunku 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206. Wadium musi wpłynąć 
na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

5. Wnoszone wadium musi być oznaczone dopiskiem: „Wadium – STM-ZP.271.3.2021 Część Nr ….. – 
usługa polegającą na zabezpieczeniu zabytkowego taboru Stacji Muzeum w Warszawie”. 

mailto:zamowieniapubliczne@zozmokotow.pl
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6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 
dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:  
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub 
poręczeniu musi być STACJA MUZEUM, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  
 kwotę gwarancji/poręczenia,  
 termin ważności gwarancji/poręczenia,  
 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), w sytuacjach określonych w art. 98 
ust. 6 ustawy. 

7. Jeżeli dokument potwierdzający wniesienie wadium będzie sporządzony w innym języku niż język 
polski, Wykonawca złoży tłumaczenie, sporządzone przez tłumacza tego dokumentu na język polski, 
w postaci poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

8. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 3 pkt 2-4 powinno wynikać 
jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 
pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, 
poczynając od daty składania ofert.  

9. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy.  
11. Zamawiający, na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku 

wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium. 

 
Rozdział XV Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

11.09.2021 roku.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 jest dopuszczalne tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.   

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

6. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę pisemnej zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega 
odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy. 

 
Rozdział XVI Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem miniPortalu - Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie 
elektronicznej tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem 
nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na 
miniPortalu. 

3. Oferty, 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, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, 
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w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

6. Szczegółowe warunki w tym zakresie oraz sposób poświadczania dokumentów określają przepisy 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. 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. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Wykonawca po upływie terminu do składania 
ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek 
zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc 
oznaczonych, lub wskazanych w inny wyraźny sposób. 

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone. 

12. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy i zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że 
jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

13. Oferta musi zostać zaszyfrowana. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób szyfrowania 
oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
Identyfikator postępowania dostępny jest w dokumencie „Szczegóły postępowania” stanowiący 
Załącznik nr 9 do SWZ. 

14. Oferta Wykonawcy musi zawierać: 
1) Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ wypełniony osobno dla każdej części - 

złożony w formie elektronicznej tj. opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formacie 
danych: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt.; 

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ - 
jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, złożone 
zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 15 poniżej; 

3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy: 
a) 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, z zastrzeżeniem zapisu Rozdziału XI ust. 14. 

b) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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c) Postanowienia lit. b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) Postanowienia lit. a), b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

e) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 15 
poniżej.  

f) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

g) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 
okoliczność o której mowa w Rozdziale IX ust. 16. 

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej. Wniesienie wadium 
w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej 
formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. W przypadku wniesienie wadium, 
w formie pieniężnej, zaleca się załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert); 

6) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w Ofercie, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa na okoliczność o której mowa w ust. 28 poniżej – o ile dotyczy, złożone zgodnie 
z zasadami ust. 15 poniżej; 

15. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, pod rygorem nieważności, powinny 
być składane w formie elektronicznego tj. opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się 
wspólnie/podmiot udostępniający zasoby. 

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w 
postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 17, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

19. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione 
podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
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własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ust. 20, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 
22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w ust. 17 i 20, może dokonać również notariusz. 
23. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 17, 18, 20, 21, 22 należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

24. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

25. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

26. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca może przekazać je w formacie poddającym 
dane kompresji .zip, .7z, następnie dokonać szyfrowania zgodnie z ust. 13 powyżej. 

27. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza Oferty. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
28. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich  informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

29. 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. 

30. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje 
te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 
dokumenty. Wraz z zastrzeżeniem, Wykonawca zobowiązany jest wykazać (załączyć do Oferty 
pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności 
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

31. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji przekazywanych po otwarciu 
ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy oraz które są jawne na mocy odrębnych przepisów;  

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

33. Oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem  art. 223 ust. 2 pkt 3 
ustawy, zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy).  

34. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści postanowień w SWZ należy zatem wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ. 

35. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy, Wykonawca składając ofertę, ma obowiązek poinformowania 
Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. Sposób informowania opisany został w Rozdziale XIX ust. 7. 
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Rozdział XVII Termin składania ofert 

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2021 roku, do 

godziny 12:00 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina złożenia oferty 

na ePUAP lub miniPortalu. 
 

Rozdział XVIII Termin otwarcia ofert 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2021 r. o godz. 12:30. 
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Otwarcie ofert odbędzie się w sposób niepubliczny. 
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

5. 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 XIX Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ osobno 

dla każdej Części, podając: cenę ryczałtową netto, stawkę podatku VAT, cenę ryczałtową brutto. 
2. Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 
zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków od towarów i 
usług, podatek akcyzowy, opłaty, daniny i inne świadczenia, w tym koszty dostaw przedmiotu 
zamówienia które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją 
zamówienia. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 

4. Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony opisie 
przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy – Załącznik nr 2 do SWZ. 

5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę). 

6. Zgodnie z art. 225 ustawy, jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , dla 
celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w Ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W Ofercie 
Wykonawca ma obowiązek: 
 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego,  
 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego,  
 wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 
 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie. 
7. Informację w zakresie, o którym mowa w ust. 6 wykonawca składa w załączniku nr 3 do SWZ – 

formularz oferty. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego. 
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Rozdział XX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach: 

Nazwa kryterium Waga 

Cena oferty (C) 60 pkt. 

Okres gwarancji (OG) 30 pkt. 

Termin realizacji zamówienia (TR) 10 pkt. 

 
2. Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana zostanie zgodnie 

z poniższymi zasadami: 
 

1) Cena oferty (C): 

Cena brutto oferty: 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
Wartość punktowa oferty badanej = -------------------------------------------- x 60 pkt. 

cena brutto badanej oferty 
 

2) Okres gwarancji (OG): 

W ramach kryterium punktowane jest wydłużenie okresu gwarancji powyżej minimalnego 
dopuszczalnego okresu gwarancji (tj. 24 miesięcy). 

Wartość punktowa: 

Okres gwarancji 
(w miesiącach) 

Waga 

30 7 pkt. 

36 14 pkt. 

42 21 pkt. 

48 30 pkt. 

 
Uwagi: 
a) w przypadku nie wpisania w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

nie oferuje wydłużenia okresu gwarancji powyżej okresu minimalnego (tj. że zaoferowany okres 
gwarancji wynosi 24 miesięcy). W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów 
w przedmiotowym kryterium; 

b) w przypadku wpisania w ofercie okresu gwarancji przedmiotu zamówienia poniżej okres 
24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona; 

c) Wykonawca, może wskazać tylko jeden okres gwarancji, wskazując oferowaną liczbę miesięcy 
gwarancji. 

3) Termin realizacji zamówienia (TR): 

W ramach kryterium punktowane jest skrócenie terminu realizacji zamówienia poniżej 
maksymalnego dopuszczalnego terminu (tj. 120 dni kalendarzowych). 

Za każdy 5 dni kalendarzowych poniżej maksymalnego terminu, Wykonawca otrzyma 2 pkt., tj. 115 
dni – 2 pkt., 110 dni - 4 pkt., 105 dni – 6 pkt., 100 dni – 8 pkt, 95 dni – 10 pkt. Tym samym, najwyżej 
punktowany skrócony termin to 95 dni. Za zaoferowanie skrócenia terminu realizacji zamówienia 
poniżej 95 dni kalendarzowych, Zamawiający nie przyzna więcej niż 10 pkt. 

Uwaga: 

a) w przypadku wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia powyżej okresu 120 dni, 
oferta zostanie odrzucona; 
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b) w przypadku nie wpisania w ofercie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca nie oferuje skrócenia terminu realizacji poniżej terminu maksymalnego tj. 120 dni. 
W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 punktów w przedmiotowym kryterium; 

Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych w formularzu 
ofertowym. 
 
Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + OG + TR 
 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
5. Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych w Formularzu 

oferty. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru,  a Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia go z 
postępowania. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować 
cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.   

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
11. 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. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 
do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 ust. 2 
ustawy Pzp. 

 
Rozdział XXI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 
2. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

 poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,  
 wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
 przekaże dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa 

w Rozdziale III ust. 12 przed zawarciem umowy. 
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy 
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
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jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

 
Rozdział XXII Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ – 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany zostały  określone przez Zamawiającego w 
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Rozdział XXIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy  wnieść  zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 

formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Nie dopuszcza się wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy. 
4. Wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu należy dokonać przelewem bezpośrednio na konto 

Zamawiającego tytułem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – znak sprawy: STM-
ZP.271.3.2021”. 

a. Przelewem n rachunek bankowy: 93 1020 1026 0000 1102 0282 5206 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy 

zdeponować w Dziale Ekonomiczno-Finansowym Zamawiającego. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia. 
9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane; 

 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
gwarancji/rękojmi. 

11. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

12. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
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15. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
 nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich 
siedzib,  

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
 kwota gwarancji lub poręczenia, 
 termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 12 
powyżej, 

 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 12 i 13 tj. w 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie 
krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

 
Rozdział XXIV Wyjaśnienia i zmiany w treści SWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. 

7. Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści SWZ, 
Wykonawca przesłał ten dokument także w wersji umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 
 

Rozdział XXV Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W formularzu oferty wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani na dzień 
złożenia oferty.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia. Wykonawca 
na żądanie zamawiającego przedstawi podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, 
o których mowa w Rozdziale XI ust. 13 pkt. 2) SWZ . 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego 
podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  
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6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
Rozdział XXVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo 
że zamawiający był do tego obowiązany.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie:  
4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej.  

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do 
Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.  

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” art. 505-590 ustawy.  

 
Rozdział XXVII Pozostałe informacje 
 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 

ustawy. 
2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 


