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1. DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyjaśnienia i skróty używane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oznaczają: 

Zamawiający  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. 

 

Postępowanie  niniejsze postępowanie prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty 

prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, w celu zawarcia umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Ustawa Pzp   ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.       

z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.). 

  

SWZ  Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

Oferta   dokument sporządzony w odpowiedzi na udostępnione przez 

Zamawiającego dokumenty zamówienia, stanowiący oświadczenie woli 

zawarcia umowy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.  

 

Grupa kapitałowa  zgodnie z art. 4 pkt. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) rozumie się przez to 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. Pojęcie „przedsiębiorcy” oraz „kontroli” zostało określone 

odpowiednio w art. 4 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 

 

Umowa umowa w sprawie zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć  

z wybranym Wykonawcą. 

 

Zamówienie   zamówienie publiczne na: „Dostawę 1000 gramów dicyjanozłocianu potasu 

dla galwanotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej”. 

 

Załącznik   dokument, tak nazwany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiący 

jej integralną część. 

 

Wykonawca 

 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 

robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 

świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

Cena oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 178). 

 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 

REGON: 387136113 

NIP: 525 283 87 45 

Tel.: 022 560 26 00 
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e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: imp_warszawa/skrytkaESP 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany            

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.imp.edu.pl; http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-

publiczne/powyzej-130-000-zl/  

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJAJI  

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

3.2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3.3. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3.4.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp i aktami wykonawczymi.  

3.5. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.imp.edu.pl. 

3.6.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3.7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.8.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.9. Przedmiot zamówienia może być zrealizowany przez Wykonawcę samodzielnie lub 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3.10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.  

4.1. Oznaczenie postępowania. 

Postępowanie oznaczone jest: „Dostawa 1000 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej”.  

Znak sprawy: DZ.26.1.2021 

 

ID Postępowania:  ocds-148610-9eade527-d36b-11eb-911f-9ad5f74c2a25 

 

4.2. Przedmiotem zamówienia jest: 

DOSTAWA 1000 GRAMÓW DICYJANOZŁOCIANU POTASU DLA GALWANOTECHNIKI SIEĆ 

BADAWCZA ŁUKASIEWCZ - INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ 

 

Kod według wspólnego słownika zamówień CPV: 24315240-9 (Cyjaniany) 

 

Wymagania odnośnie Dicyjanozłocianu potasu K[Au(CN)2]: Zawartość: Au min. 68,2 % mas. 

   

4.3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, parametry oraz zgodność z warunkami opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia;  

mailto:info@imp.lukasiewicz.gov.pl
http://www.imp.edu.pl/
http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/
http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/
http://www.imp.edu.pl/
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b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;  

c) Ewentualne ustalenia dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego ze wskazanymi przedstawicielami Wykonawcy. 

 

5. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przy ul. Duchnickiej 3,   

01-796 Warszawa, budynek nr 1, parter, Kancelaria (p. 34), w terminie do 5 (pięciu) dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 

6. 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  

6.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

6.2. 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 komunikacji. 

6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6.4. 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. 

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

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów 

oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie 

dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego 

Zamawiającego. 

6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta  

oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie  

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza  

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również  

komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,  

email: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl 

6.8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe 

odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę   za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w 

dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl 

6.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 

informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

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


5 

6.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

6.11. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:  

Katarzyna Chojecka  

e-mail: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl  

- w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Anna Gajewska-Midziałek 

e-mail: anna.gajewska@imp.lukasiewicz.gov.pl. 

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

7.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.07.2021 

r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

7.2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu zwią-

zania 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 (trzydzieści) dni. 

7.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 7.2., wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Oferta musi być  sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie  

danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

[Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.] 

8.2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik  

z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

8.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

8.4. 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 .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

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

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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 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 jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

mailto:karolina.szymanska-filipek@imp.lukasiewicz.gov.pl
mailto:anna.gajewska@imp.lukasiewicz.gov.pl
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8.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8.7. 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. 

8.8. Do oferty należy dołączyć: 

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do  

jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 

b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 8.8.a) – pełnomocnictwo lub inny dokument 

(np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki, a także umowa 

spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze  

wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do  

reprezentowania Wykonawcy; 

c) 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; 

d) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

zamówienia – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do 

SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 

e) Następujące przedmiotowe środki dowodowe: Świadectwo kontroli jakości lub inny doku-

ment potwierdzający parametry dicyjanozłocianu potasu określone w pkt. 4.2 

8.9. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

8.10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

8.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.8. a), 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

8.12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także 

złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio  

w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (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). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie 

może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

8.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie. 

8.14. Postanowień pkt. 8.13. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 

lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

9. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

9.1.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
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zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu. 

9.2.  Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 01.07.2021, do godz. 10.00. 

9.3.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.4.  Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

9.5.  Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. 

Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej 

zmianie bądź wycofaniu oferty. 

9.6.  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9.7.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

10. TERMIN OTWARCIA OFERT 

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2021 r. o godzinie 10.30.  

10.2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

10.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej  

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

10.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

10.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

11. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

11.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp, Wykonawcę: 

11.1.1.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a  

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia  

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
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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), 

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, 

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 

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

11.1.2.  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 11.1.1.; 

11.1.3.  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; 

11.1.4.  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11.1.5.  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 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; 

11.1.6.  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

11.2.  Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie  

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

12.1.  Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru  

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

12.2.  Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

12.3.  Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa  

miejsca po przecinku.  

12.4.  Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)  

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień   

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje od-

rzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

12.5.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

12.6.  W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako  

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
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13.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT  

13.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.  

13.2.  Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

13.3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

13.4.  W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,  

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert  

dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

13.5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub  

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie  

wskazanym przez Zamawiającego. 

13.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny,  

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

13.7. W ofercie, o której mowa w pkt 13.6, Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą   

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

13.8.  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym  

w SWZ. 

13.9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do  

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 

oferty. 

13.10. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 13.9, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego  

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia  

postępowania. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ 

TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem  

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia przesłania zawiado-

mienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 (dziesięć) dni, jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. 

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

terminu, o którym mowa w pkt 14.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

złożono tylko jedną ofertę. 

14.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie  

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
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14.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 14.1., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie  

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożo-

nej oferty. 

14.5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu  

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

14.6. 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. 

 

15. DOKUMENTY JAKIE SKŁADA WYKONAWCA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych:  

15.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 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 3 do SWZ; 

15.2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125. ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a do SWZ. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

16. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

16.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty; 

16.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia; 

16.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie odrzucenia oferty. 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt 16.1., na stronie internetowej.  

16.3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszenie 

o udzieleniu zamówienia zostanie umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

17.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
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18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale IX ustawy Pzp „Środki 

ochrony prawnej”. 

19.1.  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 Pzp. 

19.2. Odwołanie przysługuje na: 

a)  niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

19.3.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

19.4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

19.5.  Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są  w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

20. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną część SWZ stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

3. Załącznik nr 2a – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu;  

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; 

5. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;  

6. Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 


