
  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony oznaczony numerem DAT-2151-4/19 
 

 

1 
 
 

     

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

 dla zadania: 
Dostawa wraz z montażem sprzętu pomiarowego do pracowni fizjologii dla 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY 
 

KARKONOSKA PA ŃSTWOWA SZKOŁA WY ŻSZA W JELENIEJ GÓRZE 
ul. LWÓWECKA 18  

58-503 JELENIA GÓRA  
TEL (075) 64-53-318 
FAX (075) 64-53-310 

email: rektorat@kpswjg.pl 
www.kpswjg.pl 

 
 
 
 
 
 

DOKUMENT ZATWIERDZONO  
JELENIA GÓRA, DNIA 09.09.2019r. 

 
 
 
 

 
…………………………………………………. 

PODPIS 

 
 

siwz zawiera 22 zapisane strony oraz 8 załączników, które stanowią integralną cześć 
siwz. 
 



  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony oznaczony numerem DAT-2151-4/19 
 

 

2 
 
 

CZĘŚĆ  I  
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
ROZDZIAŁ I    

ZAMAWIAJ ĄCY 

1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 58-503 Jelenia Góra                              
ul. Lwówecka 18, tel. 75 64-53-318, fax 75 64-53-310, strona www: www.kpswjg.pl, 
zwana w dalszej części Zamawiającym. 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  http://bip.kpswjg.pl 

3. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa działa na podstawie Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1668). 

 
ROZDZIAŁ II    

INFORMACJE OGÓLNE 
 
A. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu 

nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa 
Pzp”, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zwanej dalej SIWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                        
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (j.t. Dz. U.  z 2018r. poz. 1025 z póżn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 

 

B. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
� administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących                              

w postepowaniu jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze                                  
ul. Lwówecka 18,  58-503 Jelenia Góra  

� inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej            
w Jeleniej Górze jest Pan Jerzy Szelinger, kontakt: jerzy.szelinger@kpswjg.pl, tel: 75 64 
53 321 

� dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postepowaniu 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
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� odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym 
postepowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

� dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postepowaniu 
będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; 

� obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 
dotyczących oraz osób uczestniczących w postępowaniu 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;   

� w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym 
postepowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

� osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę 

uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych1; 
− 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 2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników 
przedmiotowego postepowania narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postepowaniu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
Wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

ROZDZIAŁ III      

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem sprzętu pomiarowego do 
pracowni fizjologii dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

2.  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ - Arkusz 
Informacji Technicznej. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór 
umowy (zał. nr 8 do SIWZ). 

3. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był: 
a) dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz spełniał wymogi zawarte w Arkuszu 
Informacji Technicznej - załącznik nr 3 do SIWZ. 

                                                 
1 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. 
2 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. 
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b) był fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji, nie po pokazowy i nie był przedmiotem praw osób trzecich. 
c) cały sprzęt musi mieć kompletne i odpowiednie okablowanie niezbędne do 
uruchomienia i działania poszczególnych urządzeń bez dokonywania dodatkowych 
zakupów. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, dokonał wniesienia, rozpakowania, montażu, 
uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania sprzętu oraz przeszkolenia 
pracowników z użytkowania urządzeń w wymiarze  min. 6 godz. dydaktycznych. 

5. Instrukcje obsługi urządzeń, dostarczone użytkownikowi wraz z urządzeniem muszą być    
w języku polskim. 

6. Przekazanie przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru. 
7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
     Kod CPV: 33.12.41.00 - 6 - urządzenia diagnostyczne 
8. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7 

ustawy Pzp 
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
14. Zamawiający nie ogranicza możliwości udziału podwykonawców przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  
15. Udział podwykonawców: 

1) W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, w załączniku nr 2 do SIWZ – 
Informacja o częściach zamówienia, danej części zamówienia wraz z podaniem firmy 
podwykonawcy. 

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, (rozdział V pkt A5 SIWZ) w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o 
których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (rozdział VI pkt. A1 SIWZ). 

4) Jeżeli Zamawiający  stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5) Postanowienia ppkt. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ IV                      

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany maksymalny termin (okres) realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty 
podpisania umowy.  
Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

2. Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone. 
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3. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji 
zamówienia niż przedstawiono wyżej, tj. od 40 do 60 dni. 

 
ROZDZIAŁ V                

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA                                       

A) Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy  i art.  24 ust. 5 pkt 1                             

i   pkt 5 – 8 ustawy, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 2. 
oraz 

3) oferowane dostawy spełniają wymagania w zakresie określonym przez 
Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ - Arkusz Informacji Technicznej oraz 
zgodnie z art. 25 ust. 1 ppkt 2) ustawy Pzp Wykonawcy złożą oświadczenia lub 
dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia (szczegółowo określone w Rozdziale 
VI pkt E ppkt 2) 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem sprzętu pomiarowego do 
badań fizjologicznych o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie złotych: 
sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych) oraz załączy dowód określający, że ta dostawa wraz z 
montażem została wykonana należycie. 

 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 
 

4. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.  
4.1.W przypadku wspólnego ubiegania 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. 

4.2.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunki określone w postępowaniu muszą 
spełniać łącznie. Natomiast warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia                   
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 oraz 5 – 8 ustawy Pzp musi 
wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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4.3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania.                           
W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub 
wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i  pkt 5 –
 8 ustawy.  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2.3. 
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami  w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp  do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

     1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

11. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 2, nastąpi 
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych                           
w rozdziale VI  i oparte będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia). 

 
B) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy  i art.  24 ust. 5 pkt 1oraz 5-8 ustawy. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
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z 2018r. poz. 1600 i 2077) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

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

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 
798, 1637, 1669 i 2243), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
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3. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 5-8 ustawy z  postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
‒ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
oraz z 2018 r, poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491); 

‒ będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych; 

‒ 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 
wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5  pkt 5 ustawy Pzp;  

‒ wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów                              
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 
niż 3000 złotych; 

‒ który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa        
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA  
 
A. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne 
dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą: 
 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ - załącznik 
nr 4 do SIWZ oraz załącznik nr 5 do SIWZ. 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 
potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
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w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału                     
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                      
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których 
mowa w punkcie 1. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V A pkt 2 
SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
B) Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy według wzoru dołączonego do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 7). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
 
C) Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert,                                            
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                              
w postępowaniu.                                                                                                                                                                               

2. Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt D i pkt E niniejszej SIWZ. 
 

D) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy                   
z udziału  w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda:  

a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;  

b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Pzp;  

d. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia  w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w powyższym ppkt.             
a)-c) SIWZ,  

e. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
w powyższym ppkt. a) – c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy  Pzp;  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym pkt. 1 
ppkt a)- c)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.   
3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 
ppkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba,  której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w powyższym pkt.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
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reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby. Przepis pkt. 3 stosuje 
się.  

5.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.  

6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.   

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  

E) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

1. W celu  potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:  
1) wykazu dostaw wraz z montażem wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu 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, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Oświadczenie – „Wykaz dostaw wraz                 
z montażem” zgodne z wymaganiami określonymi Rozdziale V A pkt 2 ppkt 2.3 
SIWZ  sporządzonego zgodnie ze wzorem – załącznik nr 6 do SIWZ  

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 
określonym w Arkuszu Informacji Technicznej stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 
zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 1 pkt 2) oraz zgodnie z § 13 ust. 1  
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) Zamawiający żąda: 
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1) przedłożenia folderów/ prospektów/ kart katalogowych/ informacji producenta 
(wskazujących producenta oraz model katalogowy oferowanego urządzenia) 
zawierających opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia.  
Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku polskim, składane są wraz                        
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się 
wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 
producenta oferowanego urządzenia. 

 
F. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka 

cywilna): 
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie 
niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale                           
i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, 
przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie 
potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie  z pełnomocnikiem. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. 
pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej 
współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 
cywilnej lub uchwałę. 

2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  
udzielnie zamówienia  lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza 
oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3)  „Informacja o częściach  zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi”  - dotyczy 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.  

4) „Oświadczenie - Wykaz dostaw wraz z montażem” dotyczy wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje 
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
wszyscy Wykonawcy.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów składających ofertę. 

4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
każdego   i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. 

5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 
określonych  w Kodeksie cywilnym. 
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G. Forma dokumentów 

1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są  w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ,  inne niż oświadczenia składane są  w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 
wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 
r. poz. 352).  

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,           
o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału  w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz 
form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej 
zwanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 5  (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie  z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 
3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne.  

6. 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.  

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 



  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony oznaczony numerem DAT-2151-4/19 
 

 

14 
 
 

9. Treść i forma pełnomocnictw  musi  być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszej 
SIWZ.  

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

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                            
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału       
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.  

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
ROZDZIAŁ VII.    
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                                 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKU-
MENTÓW. 
  
A. Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków 

zamówienia 
Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia 
należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego 
uzupełnieniami i zmianami. 
 
B. Forma porozumiewania się 
 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830 z późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Tak więc oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy, zgodnie z wyborem, 
mogą przekazywać w jednej z form: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 
wyjątkiem oferty (forma pisemna pod rygorem nieważności), umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp), dla 
których forma została określona w postanowieniach ww. rozdziału.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  



  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony oznaczony numerem DAT-2151-4/19 
 

 

15 
 
 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający uznaje, iż pismo wysłane przez niego zgodnie z informacjami zawartymi                
w SIWZ zostało Wykonawcy doręczone. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.kpswjg.pl w zakładce zamówienia 
publiczne, w rubryce dotyczącej  niniejszego postepowania, a także przekaże 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej www.kpswjg.pl w rubryce 
przeznaczonej  dla niniejszego przetargu. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  

3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, 
należy kierować na adres:  

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
ul. Lwówecka 18, 
58-503 Jelenia Góra 
fax.: 756453310 
e-mail: joanna.sztando@kpswjg.pl   
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 
Joanna Sztando tel.: 756453318, e-mail: joanna.sztando@kpswjg.pl  

  
ROZDZIAŁ VIII 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1.  Wysokość wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

A. Przygotowanie ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postepowaniu.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Ofertę (Formularz oferty, wraz z załączonymi dokumentami i/lub oświadczeniami itd.) 

składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona 
czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

5. Oferta powinna zawierać: 
1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr1 do SIWZ) – wypełniony przez Wykonawcę 
2) Arkusz Informacji Technicznej (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ) – wypełniony przez 

Wykonawcę 
3) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI A  pkt. 1-4  niniejszej SIWZ (wzór – 

załącznik nr 4 oraz nr 5 do SIWZ)  
4) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt A ppkt 6 SIWZ – jeżeli dotyczy 
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i 

do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

6) Formularz - informacja o częściach  zamówienia, których  wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi  – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SIWZ (Załącznik  nr 2).  

6. Załączniki SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. 
Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, 
pod warunkiem że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ. 

7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy 
wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie 
Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne 
upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej 
określonych osób złożone były na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych 
dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty 
błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia poprawek (korekt) przez 
osoby podpisujące ofertę. 

8. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn sporządzona bez dopisków, opcji, wariantów oraz 
spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy 
proszeni są o ponumerowanie stron z zachowaniem ciągłości numeracji. Zaleca się 
podanie informacji dotyczącą łącznej ilości stron lub kartek całej oferty. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia 
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z  pkt 7. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
niezależnie od wyniku postępowania. 

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom 
postępowania,  jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
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nie mogą one być udostępniane oraz wykazał , iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty zawierające zastrzeżone 
informacje  należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem:  ”Dokumenty objęte tajemnicą 
przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta będzie traktowana jako jawna. 
 

B. Zmiana lub wycofanie ofert  
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być 
złożone na piśmie w sposób określony w ROZDZIALE XI ust A. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak 
składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu 
odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być 
opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". 
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”  będą otwierane w pierwszej kolejności. 
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 
 
ROZDZIAŁ XI 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

A. Informacje o sposobie składania ofert 

1. Składanie ofert: 
1) opakowanie ofert. 
      Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Koperta powinna być 
opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Na kopercie 
lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru: 

 
KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE 

ul. Lwówecka 18 , 58-503 Jelenia Góra 
O F E R T A 

w przetargu nieograniczonym na:  
 

Dostawa wraz z montażem  sprzętu pomiarowego do pracowni fizjologii dla 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

 
Nie otwierać przed 17.09.2019 godz. 10:30 

 

2) miejsce i termin składania ofert pisemnych: 
a) ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze SIWZ, należy 

składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w pokoju nr 115 w budynku 
Rektoratu, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra,  nie później niż do dnia     
17.09.2019 r do godziny 10:00.  

b) w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług operatora  
pocztowego, za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę                          
i godzinę wpłynięcia oferty na adres  Zamawiającego. Oferty nadsyłane pocztą 
powinny zawierać informacje na kopercie: Nie otwierać przed 17.09.2019r. godz. 
10:30. 

c) UWAGA : Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 
3) W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę.  
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B. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w pokoju nr 115 budynku 

Rektoratu, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, w dniu 17.09.2019 r. o godzinie 10:30. 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII 

CENA OFERTY 

A. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Ceną ofertową zamówienia jest cena podana w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik 
nr 1 do  SIWZ) . 

2. W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT.  
3. Podstawą do określenia ceny oferty jest „Arkusz Informacji Technicznej”, stanowiący 

załącznik  Nr 3 do SIWZ. 
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania 

zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                                  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia ( koszty opakowania, 
transportu, ubezpieczenia i dostawy wraz z montażem oraz przeszkoleniem oraz inne 
koszty, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa). 

5. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie 
podstawą do żądania zmiany ceny określonej w ofercie. 
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają Wykonawcę 
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia.  

6. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia 
zostanie wykonany. 

7. Do oceny ofert zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto z Formularza oferty . 
8. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. 
9. Ceny podane formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
10. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, opustów itp.                  

w stosunku do całkowitej ceny. 
11. Jeżeli w postepowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej 
wartość bez kwoty podatku. 
 

B. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 

Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. 
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 

złotych polskich. 
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ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej części zamówienia, 
Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:  

1) Całkowita cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia (C)  - 60 % (waga 
kryterium), 

2) Okres czasu dostawy (D)   – 40 % (waga kryterium) 
     RAZEM                       C + D = 100% 

2. Do porównania ofert będą brane pod uwagę cena brutto zamówienia podana                                
w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1do SIWZ) oraz Okres czasu dostawy podany                
w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1  do SIWZ).   

3. Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany poniżej: 
 

 KRYTERIA WAGA 
% 

ILO ŚĆ 
PKT. 

Sposób oceny: wzory, uzyskane 
informacje mające wpływ na ocenę 

1 Całkowita cena brutto realizacji 
przedmiotu zamówienia 

60 60                    
                Najniższa cena oferty 
Ilość pkt. = --------------------------- x 60 
                  Cena oferty badanej 

2 Okres czasu dostawy 
(wraz z montażem) 

40 40 Czas dostawy liczony w dniach: 
Do 60 dni– 0 pkt. 
Do 55 dni – 10 pkt. 
Do 50 dni – 20 pkt. 
Do 45 dni – 30 pkt. 
Do 40 dni – 40 pkt. 
 

RAZEM 100 100 Ilość = suma pkt. za kryteria nr 1 i nr 2 
 

4. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu. 

5. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę 
punktów.  

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

ROZDZIAŁ XIV 

SPOSÓB OCENY OFERT 

A. Zasady korekty omyłek 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 
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− błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo 
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 

− błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług. 
− błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, 

mnożenia i dzielenia. 
Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę brutto za jeden dzień wykonywania 
usługi, podaną liczbowo w Formularzu oferty  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 1 ppkt 3 
niniejszego rozdziału. 

 

ROZDZIAŁ XV 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

  

ROZDZIAŁ  XVI  

ZAWARCIE UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 Ustawy 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 
terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
4. Wzór umowy stanowi Zał. Nr 8 do SIWZ. 
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 24aa  ust. 2. 
ustawy Pzp.   

 

ROZDZIAŁ XVII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .  
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 



  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przetarg nieograniczony oznaczony numerem DAT-2151-4/19 
 

 

21 
 
 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę,  o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.                               
W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postepowaniu 
2) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
4) opisu przedmiotu zamówienia 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie wnosi się: 
1)  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 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. 

4) jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia  o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później 
niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom 
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie odpis przeciwnikowi skargi. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – 
Środki ochrony prawnej. 

ROZDZIAŁ XVII 

ZAŁ ĄCZNIKI 

1. Załącznik Nr 1 do siwz – Wzór Formularza Ofertowego 
2. Załącznik Nr 2 do siwz – Informacja o częściach zamówienia  
3 Załącznik Nr 3 do siwz – Arkusz Informacji Technicznej 
4 Załącznik nr 4 do siwz – Wzór oświadczenia w sprawie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 
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5 Załącznik nr 5 do siwz - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia 
6 Załącznik Nr 6  do siwz – wykaz dostaw wraz z montażem 
7 Załącznik Nr 7 do siwz – Przynależność do grupy kapitałowej 
8 Załącznik nr 8 do siwz – Projekt umowy 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


