
 

 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o wartości 
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, ogłoszonym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), pod nazwą 

 

 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

 
w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów 

wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska 
 

polegający na dostawie sprzętu informatycznego  
 

 

NR REFERENCYJNY IIZ. 271.2.2022 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych 

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 

48820000-2 Serwery 

30213000-5 Komputery osobiste 

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska, 5.01.2022  rok 

 
 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 

„Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych.  
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa:  Gmina Środa Wielkopolska 
Adres:  ul. I. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 
NIP: 786-163-67-37 
tel.   +48 61 286 77 00 
Adres e-mail:  um@sroda.wlkp.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych ogłoszonym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, tj. 214 000 euro, co stanowi 
równowartość kwoty 913 630,00 zł. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  w ramach zadania rozwój 
elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy 
Środa Wielkopolska polegający na dostawie sprzętu informatycznego, spełniających parametry 
jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) serwer        - 1 szt. 

2) macierz dyskowa      - 1 szt. 

3) system archiwizacji      - 1 kpl. 

4) firewall       - 1 szt. 

5) zasilacz UPS       - 1 szt. 

6) oprogramowanie i certyfikaty serwerowe    5 szt., w tym: 

− serwerowy system operacyjny    - 4 szt. 
− certyfikat SSL      - 1 szt. 

7) stacja robocza      - 20 szt. 

2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem 
będzie się odbywać na koszt i ryzyko wykonawcy. 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

mailto:um@sroda.wlkp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia publicznego - do 60 dni od daty zawarcia umowy  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy 
realizującego przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym krótszym okresie należycie wykonał jedną dostawę 
sprzętu informatycznego obejmującą swoim zakresem konfiguracją serwerów i macierzy, o wartości 
minimum 150 000,00 zł brutto; 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy 
formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę według 
formuły „spełnia – nie spełnia”. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane przedstawione 
w walutach obcych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego 
Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni 
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2 Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia o którym mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH OFERTĘ ORAZ OŚWIADCZEŃ DOŁĄCZONYCH DO OFERTY 

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 

1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ. 

2) wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ zawierający parametry jakościowe oferowanego przedmiotu 
dostawy. 

2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą. 

1) dokumenty (katalog, folder lub dokumentacja techniczna) pochodzące od producenta oferowanych 
serwera, macierzy, systemu archiwizacji, urządzenia Firewall, stacji roboczej (komputer + monitor), 
zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku nr 2 do SWZ 
w punktach oznaczonych indeksem DT. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy 
powinni oznaczyć plik/dokument, której pozycji Opisu przedmiotu zamówienia – „Wymagane 
minimalne parametry jakościowe” on dotyczy; 
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2) wydruki ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, z dnia sporządzenia przez 
Wykonawcę dokumentu stanowiącego ofertę wymienionego w ust. 1 pkt 2 SWZ (Załącznik nr 2 do 
SWZ) potwierdzający, że zaoferowane w serwerach oraz stacjach roboczych procesory 
wielordzeniowe osiągają w teście PassMark CPU Mark wynik dla konfiguracji 
jedno/wieloprocesorowej określony przez Wykonawcę jako parametr oferowany w Opisie 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą: 

1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII 
SWZ i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI SWZ, 
z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej: 

a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wykonawca składa na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe; 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 
na jego zasoby. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać 
w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentu rejestrowego – wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument 
potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Postanowienia pkt 3 stosuje się 
odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostepniającym zasoby na takich zasadach. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, może 
zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie 
wskazanym w Rozdziale VII SWZ, przedstawić dowody że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

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

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 lub 
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia zawartego w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub 
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust. 3 i 4 lub będą one 
niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
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oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonym wstecz od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie 
z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu 
określonego przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 i zostać sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentu rejestrowego – wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone 
wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania wykonawcy w zakresie 
składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 2 stosuje się 
odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostepniającym zasoby na takich zasadach. 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, 

Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

X. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI  

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 
r. poz. 344 z późn. zm.). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie plików w formatach pdf .txt, .rtf, xps. .doc, 
.docx, .odt. ods. xls. xlsx. jpg(jpeg).odp. ppt. Pptx. ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 
a) .zip  
b) .7Z 
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif. bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  
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1) w zakresie procedury przetargowej: 

- Katarzyna Florczyk ,   tel. 61 286 77 37 

- Wiesława Nowak,       tel. 61 286 77 36 

2) w zakresie przedmiotu zamówienia: 
- Krzysztof Gumula,      tel. 501830622 

 -Sylwia Marchwińska , tel. 61 286 77 18  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp 

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
przedmiotowego postępowania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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. 

8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

10. 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 były 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. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu 
z Wykonawcami:  zp@sroda.wlkp.pl. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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. 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
mailto:zp@sroda.wlkp.pl
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1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 
7) 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. 

14. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD . 

15. 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 Pzp. 

16. 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 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 musi być złożona, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym 
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

3. Do oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 należy dołączyć: 

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 
(jeżeli dotyczy), 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3 (jeżeli dotyczy), 

3) dowody na odstąpienie od wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 (jeżeli dotyczy). 

4) oświadczenie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się -  zgodnie z art. 117 ust 4 
Ustawy Pzp  (jeżeli dotyczy). 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę, przedmiotowe środki dowodowe oraz 
oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD
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konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane)  składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć 
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu  (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza 
składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

7. 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. 

8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać wymogi przewidziane w “Rozporządzeni 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”. 

9. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

10. 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.  

11. 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 . 

12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku  
załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany 
jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

14. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), gdzie par. 8 stanowi, iż: „W przypadku 
przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi 
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15. 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. 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie mają postanowienia Rozdziału X 
oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

XII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale VIII SWZ 

za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp w wierszu 

oznaczonym tytułem postępowania oraz znakiem sprawy (numerem referencyjnym) zgodnym 

z niniejszym postępowaniem. 

2. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

3. Termin składania ofert upływa dnia 27.01.2022 r., o godz. 9:00  

4. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

powyżej otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25.02.2022  roku. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022  o godz. 9:05 

https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym w ust. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
,,Komunikaty”. 

7. Otwarcie ofert jest niejawne.  

XIV. WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty, o której mowa w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, musi być 
obliczona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia z należnymi podatkami i opłatami, w tym także wszelkie koszty nie wynikające 
bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia, opisu projektu i wzoru umowy, ale możliwe do 
przewidzenia przez wykonawcę w dniu złożenia oferty.  

3. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postepowaniu wynosi 23%.  

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej. 

5. W Formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z  dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona 

7. Przy poprawianiu omyłek rachunkowych Zamawiający przyjmie cenę netto  podaną w formularzu 

cenowym jako prawidłową.  

http://platformazakupowa.pl/
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XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny 
ofert: 

Lp. Kryteria Waga Metoda oceny 

1. Cena (C) 60% 
Najniższa zaoferowana cena oferty

cena oferty badanej
× 100 × 60% 

2. Jakość (J) 30% 
Liczba punktów oferty badanej przyznanych 

zgodnie z metodą określoną w załączniku  nr 2 do SWZ

50
× 100 × 30% 

3. Gwarancja (G) 10% 
Liczba punktów oferty badanej przyznanych 

zgodnie z metodą określoną w pkt 3

10
× 100 × 10% 

2. Metoda oceny w kryterium „Jakość” 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 50 pkt, co stanowi 30% kryterium 
Jakość. 

Lp. Parametr pożądany 
Liczba 

punktów 

1  
Zainstalowane w serwerze minimum 2 procesory wielordzeniowe osiągające w teście 
PassMark CPU Mark wynik według danych ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html 

4 PKT 

2  Zainstalowana pamięć RAM RDIMM lub LRDIMM minimum 64 GB 4 PKT 

3  Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 2 PKT 

4  

Zastosowanie w macierzy dyskowej systemu RAID z zabezpieczeniem bazującym na 
wszystkich dyskach w obrębie grupy RAID (load balancing), w celu poprawy 
bezpieczeństwa oraz zapewnienia szybszych czasów odbudowy danych z uszkodzonego 
dysku. 

4 PKT 

5  Możliwość szyfrowania danych zapisywanych na dyskach macierzy dyskowej. 4 PKT 

6  
Procesory wielordzeniowy zainstalowany w systemie archiwizacji osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik minimum  14.000 pkt według danych ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

4 PKT 

7  
Urządzenie Firewall musi być wyposażone w dysk lokalny o pojemności minimum 240GB 
do celów logowania i raportowania. 

3 PKT 

8  
System badania podatności dostarczony z systemem ochrony sieci UTM umożliwiający 
weryfikację ruchu w sieci LAN pod kątem luk bezpieczeństwa i podatności aplikacji, 
wrażliwości na ataki. 

3 PKT 

9  
Procesor wielordzeniowy zainstalowany w komputerze stacji roboczej, osiągający w 
teście PassMark CPU Mark,  według danych ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wynik minimum 9.500 pkt. 

3 PKT 

10  Zainstalowana w stacji roboczej pamięć RAM minimum 16 GB 4 PKT 

11  Możliwość rozbudowy w komputerze stacji roboczej pamięci RAM minimum 128 GB 2PKT 

https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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12  
Zasilacz komputera stacji roboczej pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego  
o efektywności nie mniejszej niż 85% przy pełnym obciążeniu i mocy maksymalnej 250 W 

3 PKT 

13  
BIOS komputera stacji roboczej umożliwiający ograniczenia funkcjonalności portów USB 
do jedynie klawiatury i myszy. Inne urządzenia, w tym w szczególności urządzenia 
pamięci masowej nie są aktywne. 

2 PKT 

14  Przekątna monitora stacji komputerowej minimum 23,8” 4 PKT 

15  Dołączone wraz ze stacją roboczą oprogramowanie do zarządzania 4 PKT 

3. Metoda oceny w kryterium „Gwarancja”:  

Nazwa parametru Liczba 
punktów 

G 

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 

minimum 36 miesięcy z serwisem świadczonym w miejscu instalacji 0 PKT 

minimum 48 miesięcy z serwisem świadczonym w miejscu instalacji 5 PKT 

minimum 60 miesięcy z serwisem świadczonym w miejscu instalacji 10 PKT 

W ramach kryterium „Gwarancja” najwięcej punktów, tj.10 otrzyma oferta, w której oferent 
zadeklaruje okres gwarancji 60 miesięcy z serwisem świadczonym w miejscu instalacji. 

Za zadeklarowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, dla celów porównania złożonych ofert 
przyjęty zostanie 60-cio miesięczny okres gwarancji a wykonawca otrzyma 10 punktów, natomiast 
w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 

Za zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesiące lub nie zapewnienie żadnego, oferta 
wykonawcy zostanie odrzucona.. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
według wzoru: 

P = C + J + G  

gdzie: 

P – łączna liczba punktów, 
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”, 
J - punkty przyznane w kryterium „Jakość”, 
G – punkty przyznane w kryterium „Gwarancja”. 

5. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących 
zasad matematycznych. 

XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako oferta 
najkorzystniejsza, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy. Zamawiający zawiera 
umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Pełnomocnik Konsorcjum, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże 
Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
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3. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 4% ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy 
w jednej   lub kilku następujących formach : 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

c) kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 
ustawy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy. 

7. Zamawiającego nr Spółdzielczy Bank Ludowy 93 9084 0003 2211 0000 5975 0008 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  winno być wniesione od dnia zawarcia do dnia  odbioru  
i uznania przez Zamawiającego , że umowa była wykonana należycie.  

9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia   w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania    
przez Zamawiającego za należycie wykonania . 

11. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i  gwarancji 30% kwoty zabezpieczenia.   

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione 
w oryginale w postaci elektronicznej poprzez Platformę Zakupową prowadzonego postepowania 
przetargowego. 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną wprowadzone projektowane postanowienia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności,  zachowania formy pisemnej. 

XIX. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej; 

2) zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp; 
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3) przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp; 

4) odwróconej kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp; 

5) aukcji elektronicznej; 

6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp; 

7) wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 
96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp; 

8) zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp oraz obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań o których mowa w art. 60 i 121 ustawy Pzp; 

9) wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 
wyszczególnione w Dziale IX ustawy Pzp. 

XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”, w sprawie 
zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-
000 Środa Wielkopolska; 

2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych w Gminie Środa Wielkopolska: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – pani Paulina Lesiecka 
– Koralewska kontakt: adres e-mail:  IOD@lesny.com.pl  telefon:  61 424 40 33; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych”  w ramach zadania rozwój elektronicznych systemów obsługi 
obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Środa Wielkopolska polegający na 
dostawie sprzętu informatycznego – nr referencyjny IiZ.271.2.2022; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania 
umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości projektu/programu; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

mailto:IOD@lesny.com.pl
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp; 

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

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; 

9. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem 
okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy Pzp; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

2. Załącznikami do SWZ są: 

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1; 

2) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2; 

3) Formularz oświadczenia - Załącznik nr 3; 
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4) Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 4; 

5) Formularz „Wykaz dostaw” – Załącznik nr 5. 

 

 
Specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził: 

 
 
 
 

Środa Wielkopolska, dn. 5.01.2022 r. 
 
 
        
         Burmistrz Miasta  
        
         /Piotr Mieloch/ 


