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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, PODSTAWOWE INFORMACJE 

Zamawiający: Gmina Pysznica 

Adres: 37– 403 Pysznica ul. Wolności 322, woj. podkarpackie, kraj: Polska 

NIP: 865-23-97-341 

REGON: 830409117 

Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl 

Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka 

Numer telefonu: +48 158410004, +48 158410112 

Numer faksu: +48 15 841 00 17 

1. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 roku w 

sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracownicy administracyjni Urzędu świadczą 

pracę: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w 

godzinach od 9:00-17:00. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 

oznaczone jest znakiem: OR.V.271.2.2022 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

13.10.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00391298/01 

 

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ 

PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).  

Zamawiając nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia  negocjacji. 

Załączniki do SWZ: 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1, 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)– zał. nr 1a, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – zał. nr 2a, 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 2b, 

5. Projekt umowy– zał. nr 3, 

6. Wykaz usług – zał. nr 4, 

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
mailto:ug@pysznica.pl
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7. Zobowiązanie innych podmiotów – zał. nr 5. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu 

„Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu 

grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze 4698/3/2022 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 48822000-6 Serwery komputerowe 

 48823000-3 Serwery plików 

 48821000-9 Serwery sieciowe 

 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – Opis 

przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1a do SWZ. 

4. Miejsce dostawy: budynek Urzędu Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica. W 

zakresie zamówienia jest również wniesienie do magazynu wskazanego przez osobę 

upoważnioną. 

IV. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ORAZ WIZJA LOKALNA  

1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

2. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy Pzp.  

 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastrzeżenia ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 21 dni  od dnia podpisania umowy 

Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Pełna treść Projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN. 

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://pysznica.bip.gmina.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 

ePUAP. 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 

https://pysznica.bip.gmina.pl/index.php?id=23
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania 

na ePUAP. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjny nadanym sprawie przez 

Zamawiającego.  

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

należy składać: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu oraz za pomocą poczty elektronicznej 

na adres email: ug@pysznica.pl,  powołując się w temacie wiadomości na numer postępowania 

OR.V.271.2.2022 

11. Zamawiający jest zobowiązany 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. 

12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, 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. 10, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła zapytania, 

Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

16. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2452). 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Nie dotyczy. 
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X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1.1. Mariusz Sałach – Informatyk; e-mail: msalach@pysznica.pl  

2. Zgodnie  z  art.  20  ust.  1  Pzp  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  

wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.   

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 25.11.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium,  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  

o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 

.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie 

jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 

mailto:msalach@pysznica.pl
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.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji 

do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

9. Do oferty należy dołączyć: 

 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z 

Wykonawców. 

10. Oferta oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 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 elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2022 r. do godz. 

11:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2022 r. o godzinie 12:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

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

postepowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

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

postępowania. 

XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 108 ust. 1. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego 

(art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b 

Pzp), 

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 lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 

1 pkt 1 lit. f Pzp), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp), 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

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

1.2. 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 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp); 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 

Pzp); 

1.5. 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 



Zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

 

Znak postępowania: OR.V.271.2.2022 

12 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp); 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

2. Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1. 

Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

XVII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:  

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

1.4.1.  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie 

wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego typu stacjonarnego 

o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 30 szt.  

2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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 na każdym etapie postępowania (art. 116 ust.  2  ustawy Pzp). 
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XVIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 

ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW WSPÓLNEGO 

UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (m.in. spółka cywilna, 

konsorcjum) - art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

a) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w ROZDZ. XVIII ust 1 pkt 1.2 (art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp), jest 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane; 

b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane; W przypadku warunku określonego w pkt 1.4.1 powyżej, 

Zamawiający wymaga aby warunek ten spełniał co najmniej jeden z wykonawców 

(konsorcjantów); 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt a) i b), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych.  

5. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia  

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. Zgodnie  z  art.  118  ust.  3  Pzp  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 
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danego zamówienia lub inny podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że  Wykonawca  

realizując  zamówienie,  będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób  i  okres  udostępnienia  

Wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego  zasobów  podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  

dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp,  a  także  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  

wykluczenia,  które  zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę  poniesioną  przez  

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu 

udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  

żąda,  aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

XIX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM PRZEDMIOTOWYCH 

I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne na  dzień  składania  ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania -zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ. 

2. Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w ust. 1  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Przedmiotowe środki dowodowe: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw 

z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz 

z ofertą: 

3.1. karty katalogowe / karty techniczne zaoferowanych towarów (wszystkie pozycje 

w formularzu ofertowym).  
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4. Zgodnie z art. 107 ust 3 ustawy Pzp powyższy środek dowodowy posłuży do oceny w ramach 

kryterium oceny ofert. Oznacza to, iż w przypadku nie dołączenia do oferty przedmiotowego środka 

dowodowego Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium oceny ofert. Zamawiający może żądać 

wyjaśnień dot. przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust 4 Pzp). 

5. Zamawiający  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. 

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

6.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.02.2007  r.  o  ochronie  

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową  lub  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  

albo  oświadczenia o  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  

lub  informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 2b do SWZ; 

6.2. wykaz usług, o których mowa w ROZDZ. XVII pkt  1.4.1, dostawy powinny być wykonane, 

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 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 - 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 – załącznik nr 4 do 

SWZ, 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia muszą dotyczyć każdego 

z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie.   

8. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.  

9. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  spełnienia  

-  w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  zamieszcza  informacje  o  tych  

podmiotach  w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

10. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  

Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4.2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
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odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani 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. Dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. 

12. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w których miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

13. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  Potwierdzenia  za  zgodność  

z oryginałem  dokonuje Wykonawca  albo  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  

Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

15. Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  dokumentów,  lub  złożenie  dokumentu  

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu 

czynności przewidzianych w art. 128 Pzp.)  

16. Wszelkie  druki,  stanowiące  załączniki  do  niniejszej SWZ  są  wzorami  mającymi  ułatwić  

Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów 

pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.  

17. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Ceny będą wyrażone w złotych polskich netto i brutto. 

2. Ceny obliczane będą w ten sposób, aby wartość brutto wynikała z wartości netto powiększonej 

o należny podatek VAT. Przy wyliczaniu wartości ceny należy ograniczyć się do dwóch miejsc po 

przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich 

wyjaśnień, modyfikacji oraz dokumentów stanowiących załączniki do SWZ. 
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4. Podstawą wyceny jest dokumentacja przetargowa oraz wszelkie inne informacje o przedmiocie 

zamówienia zawarte w SWZ i wyjaśnieniach treści SWZ udzielanych w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Będą to między innymi następujące koszty: koszty administracyjne, koszty opakowania, koszty 

przesyłki/transportu (w tym wniesienie do magazynu), koszty ubezpieczenia przesyłki. 

7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca poda 

w Formularzu Ofertowym  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  właściwą  dla  przedmiotu  

zamówienia, obowiązującą wg stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej 

z zastosowaniem nieprawidłowej  stawki  podatku  VAT  potraktowane  będzie  jako  błąd  

w obliczeniu  ceny  i  spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zostaną spełnione ustawowe 

przesłanki  omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami od podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i ich wagami: 

1) Cena (C) – 60 % 

2) Termin dostawy (T) - 20 % 

3) Kryteria jakościowe (J) – 20% 

 

1.1.  Kryterium Cena (C) - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma 

maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową 

wyliczoną wg poniższego wzoru: 

Cmin 

C= ---------------- x 60 = …….. pkt 

Cb 

 

C - liczba punktów w kryterium Cena  

Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie 

Cb - cena ofertowa ocenianej oferty 
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1.2. Kryterium Termin dostawy (T) – ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie 

Wykonawcy dodatkowych punktów (max. 20 pkt) w zależności od zaoferowanego terminu 

dostawy, kryterium terminu dostawy (w dniach) – obliczone będzie wg wzoru: 

 

Tmax - Tb 

T =  -----------------------------   x  20 =……..pkt 

Tmax - Tmin 

 

T- ilość przyznanych pkt w ramach kryterium 

Tb- termin dostawy w badanej ofercie w dniach 

Tmin.- minimalny termin dostawy w dniach  

Tmax. – maksymalny termin dostawy w dniach  

Minimalny termin dostawy wynosi 10 dni, a maksymalny 21 dni od dnia podpisania umowy. 

 

1.3. Kryterium Kryteria jakościowe (J) - ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie 

Wykonawcy dodatkowych punktów (max. 20 pkt) w zależności od zaoferowanego przez 

Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru  

przedmiotu zamówienia.  

Punktacja w kryterium G - okres rękojmi i gwarancji jakości, przyznana zostanie w następujący 

sposób: 

0 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 12-23, 

10 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 24-35, 

20 pkt. – za okres rękojmi i gwarancji jakości 36 miesięcy lub dłuższy. 

Minimalny okres rękojmi i gwarancji jakości nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca, zaproponuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy – oferta 

zostanie odrzucona.  

Jeżeli Wykonawca, nie określi w złożonej ofercie okresu rękojmi i gwarancji jakości, 

Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość 12 miesięcy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.  

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie 

do oceny oferty wartość 36 miesięcy i przyzna Wykonawcy 20 pkt. 

Zamawiający dokona oceny w Kryterium jakościowym (J) na podstawie informacji w formularzu 

ofertowym. 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów 

w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
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XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577  Pzp,  

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, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  

terminu,  o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 

jedną ofertę.  

3. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  poinformowany  

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Z Wykonawcą, którego  oferta została uznana za najkorzystniejszą  zostanie podpisana umowa, 

której projekt  zawiera  załącznik  nr  3  do  niniejszej  specyfikacji.  Umowa  zostanie  uzupełniona  

o  zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców (art. 59 ustawy Pzp).   

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  może  dokonać  ponownego  badania  

i oceny  ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:  

3.1. niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

3.2. zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której  Zamawiający  

był obowiązany na podstawie ustawy;  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
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5. 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.  

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie:   

7.1. 5  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,   

7.2. 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;   

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści  dokumentów  zamówienia  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  

ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, w przypadku zamówień.  

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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.  

10. Jeżeli  Zamawiający  mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  Wykonawcy  zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

10.1. 15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  

o wyniku postępowania;  

10.2. miesiąca  od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.  

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU 

ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej 

jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica, z siedzibą: Urząd Gminy w 

Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica. 



Zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 

 

Znak postępowania: OR.V.271.2.2022 

21 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@pysznica.pl  lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pysznica.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym, znak postępowania: 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe 

mogą być udostępniane: 

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

c. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa PZP”; 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 

z przepisów prawa. 

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie ustawą PZP, 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; 

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

PRZEKAZANIE DANYCH 

9. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

PRAWA PODMIOTÓW, KTÓRYCH TE DANE DOTYCZĄ 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

mailto:ug@pysznica.pl
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e. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii; 

f. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których 

mowa w art. 16 RODO; 

g. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

h. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO; 

i. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

j. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 

RODO; 

k. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

11. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, Tel: 22 860 70 86. 

PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY 

12. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

13. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP. 

 

 

 

            SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZIŁ: 

          Z up. WÓJTA 

                                 (-) 

                     Witold Pietroniec 

                       Zastępca Wójta 

                  ( podpisano kwalifikowanym  

                       podpisem elektronicznym ) 
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