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OSP/1/2022 

 Sromowce Wyżne, dnia 12.05.2022 r. 

 

 

S p e c y f i k a c j a   W a r u n k ó w 

Z a m ó w i e n i a  (SWZ) 

 

         Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sromowcach Wyżnych 

ul. Ogrodowa 1 

34-443 Sromowce Wyżne 

e-mail: ospsromowce@gmail.com 

tel. 607 073 423 

strona internetowa Zamawiającego: 

www.ospsromowce.cba.pl,  

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn. 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego  

w trybie  podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz., 1129, t.j.) – na DOSTAWĘ pn. 

„Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu 

specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4” 

                                

Zatwierdzam: 

Marcin Dębski 

Prezes OSP 

Sromowce Wyżne 

 

 

 

 

http://www.ospsromowce.cba.pl/
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Wspólny Słownik Zamówień  (CPV ) :  

 

34144210-3 Wozy strażackie 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu pick-up 

o minimalnych parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach określonych 

w poniższej tabeli. Samochód musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie 

wcześniej niż w roku 2021, model aktualnie wytwarzany przez producenta, wolny od 

wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Samochód musi 

spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 

wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 450 ze zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

Samochód musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z rozdziałem 1a ustawy 

– Prawo o ruchu drogowym. 

        - Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją 
warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami 
umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia 
oferty. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do SWZ - opis 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, znajduje się odniesienie przedmiotu 
zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy 
Pzp, Zamawiający informuje, że dopuszcza wówczas rozwiązania równoważne 
opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać wraz z określeniem ,,lub 
równoważne''. 
 

II.   PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy 

Pzp.  

 

Powody niedokonania podziału: Przedmiot zamówienia stanowi pojazd, który można 

zakupić w całości od jednego wykonawcy. Podzielenie na części groziłoby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także 

potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia. 
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III.  OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

IV. FORMA POSTĘPOWANIA 

Zamawiający prowadzi postępowanie w formie elektronicznej zgodnie z art. 61 ust.  

1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2021 r., poz. 1129 t.j.). 

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia – 31.07.2022 r. 

 

VI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 255 i 256 ustawy Pzp.  

VII. WARUNKI DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ROBÓT 

PODWYKONAWCOM 

Zamawiający, zgodnie z art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) dopuszcza wykonanie części robót 

przy pomocy podwykonawców, na zasadach określonych w niniejszym artykule. 

Szczegółowe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały zawarte  

w §7 projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 5 do 

niniejszej SWZ. 

VIII.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią 

warunki, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.)  

oraz spełniają poniższe wymagania: 

 

1. Zdolność techniczna lub zawodowa 

a) Doświadczenie: 

zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu  

 

2.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

wymaganych postanowieniami SWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż nie później niż na dzień 

składania ofert Wykonawca spełnia warunki określone w SWZ. 
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2.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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. Jeżeli oferta wykonawców 

zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

 

a) w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

b) w art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7,10 ustawy t.j: 

• 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, 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; 

• 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; 

• który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

• który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

• który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 

zakresie nie wykonał lub nienależycie 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 
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umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

• 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. 

 

1.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.). 

1.3 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 

3) ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) wykluczy  

z postępowania wykonawcę, który będzie znajdował się na liście osób  

i podmiotów określonych w art. 2 tejże ustawy. Jednocześnie zamawiający 

informuje, że po otwarciu ofert będzie weryfikował każdego z wykonawców, 

który złoży ofertę czy nie znajduje się na w/w liście. 

 

 

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca. 

 

XI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA  

W ART.96 UST.2 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZANIA 

 

1.1  W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału   

w postępowaniu  oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania do oferty 

Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej SWZ, 

 

1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia  wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje  o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w ust. 1.1  pkt a), 

niniejszej SWZ.   
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1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  przez Wykonawców  

oświadczenia o których mowa w ust. 1.1 pkt. a),niniejszej specyfikacji składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie . 

 

1.4 Dokumenty  wskazane  w pkt. 1.2-1.3 muszą potwierdzać spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia  w zakresie w którym każdy  

z Wykonawców  wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

 

1.5 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

treści ogłoszenia  o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, 

nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.  

 

1.6 Etap po dokonaniu oceny ofert: 

a) Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wzywa Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

b) Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy: 

• Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, 

• 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;  

• 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 wyko-
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nawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  

w sprawie spłat tych należności; 

• Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019  

z późn. zm.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076,1086), z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającym 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej- oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

SWZ. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty mają być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ   

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn. 
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 

komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są  
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego. 
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące 
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania  
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy. 
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl 
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec 
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
31 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 
mniejszej niż 512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf, 
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 
1.3. 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania  
z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem.  
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,  
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  
w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się  
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
9.Zamawiający informuje, iż w przypadku awarii platformy zakupowej możliwy 
jest kontakt poprzez adres email: zamówienia@ug.czorsztyn.pl. 

Zalecenia 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych”. 

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości 
plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 
osobistego, który wynosi max 5MB. 
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf   
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  
6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 
łącznie z dokumentem podpisywanym. 
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów  
w weryfikacji plików.  
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 
podpisania plików oferty. 
9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie 
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 
10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana  
w dokumentacji. 
11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem 
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 
Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 
ofert/wniosków. 
12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 
zamiast SHA1.   
13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 
znacznikiem czasu. 
15. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty  
w postępowaniu. 
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Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

- sprawy związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego:  

Bartłomiej Czechowski, tel. 18 52 182 05 

- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia:   

  Jacek Górecki, tel. 607 073 423. 

 

XIV.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

XV.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, oraz należy ją sporządzić w języku 

polskim. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
 
4.Zamawiający sugeruje, aby ponumerować strony składanej oferty. 

 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 
rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje  
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione.  
 
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 
formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 
do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź 
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego. 
 
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 
roku”. 
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8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 
lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
 
10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 
ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 
odrzuceniu. 
 
11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, 
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
 
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku 
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia 
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 
 
13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie 
pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie  
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
 
14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB 
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 
 
Zamawiający informuje, iż każdy z Wykonawców razem z formularzem oferty 

(załącznik nr 1 do SWZ), zobowiązany jest do złożenia katalogu, który będzie 

zawierał dokładny opis oferowanego sprzętu wraz z jego zdjęciami 

poglądowymi. 

 

XVI.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 20.05.2022 r. godzina 8:00. 

2.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn .  
 
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn
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4.Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
 
5.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien 
złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 
osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie 
zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio  
w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
6.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
 
7.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
XVII.  OTWARCIE OFERT 

 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godzinie 9:30. 

 

2. Otwarcie ofert będzie niejawne.  

 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania oraz BIP informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania oraz BIP informacje o: 

 a) nazwach albo imionach i nazwiskach i siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte; 

 b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego nastąpi 

otwarcie ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

  

XVIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego 

terminu składania ofert tj. do dnia 18.06.2022 r. 

 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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ofert. 

 

XIX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia i składniki związane z wymaganiami SWZ oraz obejmować wszystkie 

koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia  

i przekazania obiektu do użytkowania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

2. Cena oferty powinna również zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym również te nie ujęte w przedmiarach 

robót z powodu wad tego dokumentu wynikającej z jego niezgodności z zasadami 

wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można w sposób 

prawidłowy wykonać zamówienia, o ile nie wymagają specjalistycznej wiedzy  

z zakresu projektowania. 

 

XX.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A  WYKONAWCĄ 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane 

będą wyłącznie w walucie polskiej. 

 

XXI.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Cena oferty = 60 pkt 

2. Gwarancja = 20 pkt 

3. Termin wykonania = 20 pkt 

4. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: LP = C + G + T 

gdzie:  LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) „CENA” 

G – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) „GWARANCJA” 

T – liczba punktów przyznanych za kryterium (3) „TERMIN” 

Zasady oceny ofert wg kryterium „CENA” 

W przypadku kryterium „CENA” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

                  Cn 

C =      --------------- x 60 

                  Cb 



14 

 

gdzie:  C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „CENA” 

Cn – najniższa cena oferty, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Cb – cena oferty badanej 

Zasada oceny ofert wg kryterium „GWARANCJA” 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty, który stanowi 
załącznik nr 1 do SWZ pola określającego długość okresu gwarancji będzie to 
równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 24 miesięcy. 
 

Za udzielenie gwarancji poniżej 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona. 

- 24 miesiące, Wykonawca otrzyma 0 pkt; 

- 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 pkt, 

- 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 15 pkt, 

- 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 pkt, 

Zasada oceny ofert wg kryterium „TERMIN” 

- 31.07.2022- 0 pkt 

- 15.07.2022 – 10 pkt; 

- 30.06.2022 – 20 pkt. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najwyższą łączną ilością punktów. 

6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród wykonawców nie wykluczonych  

z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową. 

 

7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze 

oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w BIP oraz 

przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom. 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej ( e-mail) albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu : 

a) została złożona tylko jedna oferta  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest najpóźniej do dnia 

podpisania umowy do: 
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a) dostarczenia opłaconej kopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający może zażądać umowy 

regulującej współpracę Wykonawców w terminie określonym w pkt 4. 

 

XXIII.  ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje zaliczek. 

 

XXIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

XXV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 5 do niniejszego 

SWZ. 

2. Zmiany umowy 

Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w §9 projektowanych postanowień 

umownych, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszego SWZ. 

XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEŚLI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŚLI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 

UMOWY RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

XXIX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

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

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.  
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 469 pkt 15 P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  

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

terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 

SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

 publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

       doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa  

       w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

       skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  

       w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

       równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXX.SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania.  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej. 

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia. 

5. Załącznik nr 5 - Projektowane zapisy umowne. 

6. Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna (przesłanki do umowy). 

7. Załącznik nr 7 – Klauzula w zakresie ogłoszenia + oświadczenie. 

        


