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1. DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji warunków zamówienia oznaczają: 

PPU  - projektowane postanowienia umowy 

OPZ - opis przedmiotu zamówienia 

SWZ - specyfikacja warunków zamówienia 

Ustawa - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.  
1710 ze zm.) 

Zamawiający - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 

 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 

Adres do korespondencji:  

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 

ul. Warecka 1 A, 00-950 Warszawa 

e-mail: pism@pism.pl, tel:  +48 22 556 80 00. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania z której Wykonawca może pobrać SWZ, zmiany 
i wyjaśnienia treści SWZ (jeśli dotyczy) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 
„Dla Wykonawców“ lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1  Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1   
ustawy. 

3.2 Oznaczenie postępowania  

„Dostawa 80 sztuk  komputerów przenośnych (laptopów) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz 
gwarancją producenta”;  znak: BO.26.6.2022. 

3.3 Wartość zamówienia  

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy. 

       

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z 
dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta. W ramach realizacji dostawy obowiązkiem 
Wykonawcy będzie rozładunek oraz rozmieszczenie w pomieszczeniu magazynowym Zamawiającego 
dostarczanych laptopów wraz z wyposażeniem.  

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

4.2 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

mailto:pism@pism.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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30213100-6 Komputery przenośne 

30237200-1  Akcesoria komputerowe 

4.3 Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu przepisów ustawy. 

4.4 Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu przepisów ustawy. Zamówienie 
musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 

4.5 Informacja o zamówieniach podobnych lub dodatkowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
lub 8 ustawy. 

4.6 Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani.  

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Termin wykonania zamówienia 

Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 42 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 
Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisem w pkt. 13 SWZ. 

 

6. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT 

6.1 Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej: 

6.1.1 za pomocą poczty elektronicznej, email: pism@pism.pl, z zastrzeżeniem pkt. 6.7, lub 

6.1.2 za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. 

6.2 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się tytułem wiadomości i znakiem sprawy: „Dostawa 80 sztuk komputerów przenośnych 
(laptopów) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta”, znak sprawy: 
BO.26.6.2022. 

6.3 Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SWZ (podmiotowe środki dowodowe), należy przekazywać 
w sposób wskazany w pkt. 6.1. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 

6.4 Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3, Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający 
dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .xml, .doc, .docx, .zip, .7Z, .rar. 

Zamawiający zaleca by stosować kwalifikowany podpis elektroniczny. W takim przypadku zaleca, aby 
kwalifikowany podpis elektroniczny, był osadzony wewnątrz pliku (PAdES) i zawierał znacznik czasu oraz 
dane umożliwiające weryfikację właściwości podpisu po wygaśnięciu certyfikatu. 
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W przypadku stosowania podpisu zaufanego, dokument po złożeniu podpisu może mieć maksymalny 
rozmiar 10MB. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

6.5 Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne dokumenty inne niż wymienione w pkt. 6.3 
(np. wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny, wyjaśnienia treści oferty, wyjaśnienia podmiotowych 
środków dowodowych, oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą, zgoda Wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą) należy 
przekazywać w sposób wskazany w pkt. 6.1. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 
fakt ich otrzymania.  

6.6 Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5, 
Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 6.1, w sposób 
umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej informacje, dokumenty lub składającej 
oświadczenie woli. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 
poz. 2452). 

6.7 Ofertę składa się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11. 

6.8 Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Borys Burzawa, e-mail: pism@pism.pl. 

6.9 Wyjaśnienia treści SWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2) Wnioski o wyjaśnienie należy przesyłać w sposób wskazany w pkt. 6.1. 
3) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, o której mowa w pkt 2, bez ujawniania źródła zapytania. 

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

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

7.1. 1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, z postępowania  
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm., dalej: ”Kodeks 
karny”), 
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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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

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

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

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne. 

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. : Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze 
zm.; dalej: „ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1. Doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającej z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 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; 
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       7.1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym 
z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje wykluczony wykonawca 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; 

       7.1.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

       7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia (UE) nr 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie. 

      7.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

7.2 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych 
lub zawodowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem: 

7.2.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie umowy/zamówienia których 
przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego, z których każda musi spełniać następujące 
warunki: 

a) wartość co najmniej 50 000,00 zł brutto, 

b) była lub jest świadczona na rzecz 1 podmiotu, 

Poprzez umowę/zamówienie wykonywane Zamawiający rozumie umowę/zamówienie będące w 
trakcie realizacji, przy czym wartość zrealizowanej części zamówienia w ramach zawartej 
umowy/zamówienia na dzień składania ofert nie może być niższa niż 50 000,00 zł brutto. 

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę wykonaną w ramach jednej 
umowy/zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. dostaw w ramach jednej 
umowy/zamówienia. 

W przypadku, gdy wartość usługi będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te 
wartości na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

7.3 Oferta Wykonawcy, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 i art. 
109 ust. 1 pkt 4 ustawy zostanie odrzucona. 

7.4 Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 
7.2 zostanie odrzucona. 

7.5 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.  

7.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 
110 ust. 2 ustawy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, orzeczono zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w orzeczeniu okres obowiązywania tego zakazu.  
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7.7 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.6, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.6, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

7.8 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 7.2, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

7.8.1 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. 

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

7.8.3 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.  

7.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w 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.  

7.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt. 7.2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. Powyższe zasady stosuje się 
również w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki 
wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust, 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

7.11 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

8. OŚWIADCZENIA ORAZ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

8.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 7.2, i niepodleganiu 
wykluczeniu, aktualne na dzień złożenia Wykonawca sporządza w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w SWZ. 

a) Wykonawca sporządza oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz 
załącznik nr 7 do SWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesyła zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11. 

b) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki 
dowodowe. 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
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d) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak postaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

e) Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .xml, .doc, .docx, .zip, .7Z, .rar. 

8.2 Wzór oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. 

8.3 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, 
sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 10 do SWZ. 

8.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz dokumentami, o których mowa w pkt. 8.1, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), 
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. 

8.5 Wykonawca wraz z ofertą składa specyfikację przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu 
weryfikację wymaganych minimalnych parametrów technicznych poszczególnych komponentów / cech 
/ parametrów o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

9. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

9.1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych: 

9.1.1 wykaz umów/zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączaniem dowodów 
określających czy te umowy/zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór 
wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są: 

- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. 
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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. 

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o których mowa powyżej.  

9.1.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

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

9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
wymienione w pkt 9.1.2 – 9.1.3 składa każdy z tych Wykonawców.  

9.3 W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca składa dokument wymieniony w pkt 9.1.3 dotyczący tego Wykonawcy oraz 
każdego z tych podmiotów. 

9.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu stawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę i znak postępowania, w którym te dokumenty 
zostały przez niego złożone. Zamawiający korzysta z tych oświadczeń lub dokumentów w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 7.1. 

9.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.3 Wykonawca składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
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. 

9.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 9.6 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.  

9.8 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.6 i pkt 9.7, w zakresie w jakim dotyczy dokumentu z pkt 9.6, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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9.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.10 Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku gdy dokumenty podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca dołączył do dokumentów pełnomocnictwo 
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w formie 
dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym (do ewentualnego wykorzystania wzór w Załączniku nr 5 do SWZ). 

9.11 Wskazane podmiotowe środki dowodowe i oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
oraz przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 6.1. 

9.12 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca (np. urzędy, wystawcy referencji) jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

9.13 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty (np. urzędy, wystawcy referencji), jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.  

9.14 Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

9.15 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.1, zostały sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.  

9.16 Pozostałe wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

11.1 Wymagania ogólne: 

a) Postępowanie (stronę prowadzonego postępowania) można wyszukać na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 
z zakładki Postępowania; 

b) Zamawiający przekazuje również link do postępowania oraz ID postępowania na stronie: 
https://www.pism.pl/o_nas/zamowienia_publiczne; 

c)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

https://www.pism.pl/o_nas/zamowienia_publiczne
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d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim; 

e) Wymaganie specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski; 

f) Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzeć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

g) Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być 
podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy; w przypadku, gdy ofertę 
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo; 

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.2  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:  

11.2.1 Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 
do SWZ; 

11.2.2 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

11.2.3 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

11.2.4  Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ. 

11.2.5  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ. 

11.2.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do 
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest 
upoważniony; 

11.2.6.1 pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (do ewentualnego 
wykorzystania wzór w Załączniku nr 5 do SWZ); 

11.2.6.2 w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
(skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz; 

11.2.7  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
– jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 7.2, polega na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy; 
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11.2.7.1 Warunki jakie ma spełniać zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostały określone 
w art. 118 ust. 4 ustawy; 

11.2.7.2 W sytuacji gdy nie jest możliwe przedstawienie zobowiązania podmiotu udostępniającego 
zasoby, Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty inny podmiotowy środek 
dowodowy, który będzie zawierał w szczególności informacje: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą; 

11.2.7.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub środek dowodowy, o którym mowa 
w pkt 11.2.7.2 sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

11.2.7.4 W przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zostało sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje wykonawca lub 
notariusz; 

11.2.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

11.2.8.1 pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

11.2.8.2 w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
(skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz. 

11.2.9 Wzór oświadczenia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

11.2.9.1 oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

11.2.9.2 w przypadku gdy oświadczenie, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia lub notariusz; 

11.2.10 Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

11.2.11 Specyfikację przedmiotu zamówienia umożliwiającą Zamawiającemu weryfikację wymaganych 
minimalnych parametrów technicznych poszczególnych komponentów / cech / parametrów o 
których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia. 
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11.3 Złożenie oferty 

a) Składanie oferty odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal; 

b) Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania; 

c) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail i skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem; 

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza złożenia zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB; 

e) Wymagania techniczne i organizacyjne zostały wskazane w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(Epuap); 

f) Zamawiający dopuszcza następujące formaty: .pdf, .doc, .docx, .zip, .7z, .rar. 

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

h) Jeżeli dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020 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; 

i) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty. Zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego z plików 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 
Opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym pliku zawierającego skompresowane dokumenty jest również dopuszczalne 
i równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z wyjątkiem kopii 
poświadczonej za zgodność odpowiednio przez wykonawcę występującego wspólnie, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawcę. W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę; 

j) Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przed załączeniem jej do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku”; 

k) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert; 

l) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; 

m) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 

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

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

12.1 Obliczenie ceny oferty: 

Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 (OPZ) oraz 
Załączniku nr 2 (PPU) do SWZ. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi 
z ww. dokumentów. 

12.2 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2020 poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. 

W takiej sytuacji, w ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

a) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 

c) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

d) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

12.3 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) cena całkowita brutto – 70% (C) – max. 70 pkt 

 
              Najniższa zaoferowana Cena całkowita brutto                
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 70 pkt 
             Cena całkowita brutto zaproponowana w badanej Ofercie  

 

b) termin dostawy przedmiotu zamówienia – 30% (T) – max. 30 pkt 
 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Termin dostawy przedmiotu 
zamówienia (w dniach) od dnia 

podpisania umowy 

Liczba punktów 

do 7 dni 30 

do 14 dni 25 

do 21 dni 20 

do 28 dni 15 

do 35 dni 10 

do 42 dni 0 
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Do oceny oferty, w tym kryterium Zamawiający przyjmie termin dostawy przedmiotu zamówienia 
zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty w pkt. 2. 
 

13.2 Przyjmuje się, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi 
kryterium = 1 pkt. 

13.3 Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie za wszystkie kryteria, najwyższą 
liczbę punktów. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według wzoru:  C + T . 

13.5 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca 
najwyższą liczbę punktów przyznanych według powyższych kryteriów, jest ofertą najkorzystniejszą. 

13.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń. 

 

14. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 

14.1 Termin składania ofert upływa dnia 26 września 2022 r. o godz. 09:00. 

14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2022 r., o godz. 11:00. 

14.3 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

14.4 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

 

16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Projektowane Postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale IX ustawy. 
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19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19.1 Zamawiający, o ile nie wpłynie odwołanie, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

19.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie 
złożona tylko jedna oferta. 

19.3 Wykonawca przedłoży pełnomocnictwo zawierające umocowanie do zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo należy przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

20.1 W związku  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania (zgodnie ze wzorem 
określonym w pkt 9 Formularza oferty). 

20.2 Ponadto w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w ramach 
przedmiotowego postępowania Zamawiający w pkt 20.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę informacyjną 
przewidzianą w art. 13 RODO. 

20.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że: 
 

a) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest:  
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, tel. +48  
225568000; 

 
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym mogą się 

Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iodo@pism.pl. 
 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Świadczenie usług w 

zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, kolejowych 

i autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby 

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie”; znak sprawy BO.26.6.2022, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 
 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; 

 
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy; 
 

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

h) posiada Pani/Pan: 
 

− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
− 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; 
 

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

i) nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

22. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2  - Projektowane postanowienia umowy 
Załącznik nr 3 - Wzór Formularza oferty 
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 - Wzór pełnomocnictwa 
Załącznik nr 6  - Wzór oświadczenia dotyczący braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 8 - Wzór wykazu dostaw 
Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy 
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014oraz 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

 


