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Rozdział II – opis przedmiotu zamówienia; 

Rozdział III – zamówienia częściowe / oferta wariantowa; 

Rozdział IV – termin wykonania zamówienia; 

Rozdział V – warunki udziału w postępowaniu; 

Rozdział VI – podstawy wykluczenia; 
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Rozdział XVIII – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
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Rozdział XIX – zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
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ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie 

ul. Nowy Świat 18/20 

00-373 Warszawa 

e-mail: przetargi@mwkz.pl 

https://www.mwkz.pl 

https://bip.mwkz.pl 

nr tel.: 48 (22) 44 30 411 lub 48 572 923 095 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129, ze zm.) zwanej ustawą Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienie nie przekracza progów unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SWZ 

(Specyfikację Warunków Zamówienia) wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na 

stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców. 

6. Do czynności poodejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się 

będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1740, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

 

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Obsługa administrowania systemem informatycznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Warszawie oraz jego delegatur. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera Załącznik Nr 4 do SWZ – Zakres 

podstawowych obowiązków usługi administrowania systemem informatycznym.  

3. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - kod CPV: 

72000000-5. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ustawy 

Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zmian cen wynikających ze zmiany kursów walut. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

 

 

mailto:przetargi@mwkz.pl
https://www.mwkz.pl/
https://bip.mwkz.pl/
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ROZDZIAŁ III – ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTY WIARIANTOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Podwykonawstwo – Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy (podwykonawcom). 

a)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji. 

 

 

ROZDZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy od dnia 

01.08.2022 r. do dnia 31.07.2025 r.. 

 

 

ROZDZIAŁ V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

b)  sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

c)  zdolność techniczna lub zawodowa: 

c1) Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada roczne doświadczenie  

w administrowaniu systemami informatycznymi w instytucji publicznej. 

c2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oddeleguje co najmniej 2 

pracowników do obsługi Zamawiającego posiadających 1 rok doświadczenia obsługi 

instytucji publicznych. 

 c3) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oddeleguje co najmniej 2 

pracowników posiadających 2 letnie doświadczenie w obsłudze systemu EZD PUW 

(Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PUW) powyżej 100 pracowników (zachowana 

ciągłość w obsłudze EZD do dnia przystąpienia do postępowania przetargowego).  

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 
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ROZDZIAŁ VI – PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postępowanie o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) art. 109 ust. 1 ustawy Pzp; 

c) art. 110 ustawy Pzp – zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VII – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKOAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

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

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz formularz ofertowy zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

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

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu orz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) 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 podmiotowej realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) Podmiotowych środków dowodowych jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawie Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  

w szczególności przepisy Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych 

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy) oraz Rozporządzenia dot. środków komunikacji 

elektronicznej(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). 
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ROZDZIAŁ VIII – POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunek prawny. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, 

usługi lub roboty budowlane do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmioty 

udostępniającego zasoby, o których mowa w zadaniu wcześniejszym, potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zadania; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawcy polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, usługi lub 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy do wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 

VII SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie  

z katalogiem dokumentów określonym w Rozdziale VII SWZ. 
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ROZDZIAŁ IX – OFERTA WSPÓLNA 

 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do 

reprezentowania i zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują 

poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

ROZDZIAŁ X – INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMOWAŁ O WYMAGANYCH TECHNIAKCH I 

ORANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym,  

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:  

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (informacja o postępowaniu, szyfrowanie 

ofert, formularze e-Puap); 

b) ePUAP: /wuoz/SkrytkaESP (formularz do komunikacji, SKŁADANIE OFERT); 

c) poczty elektronicznej przetargi@mwkz.pl (korespondencje oprócz ofert); 

d) platformy e-Zamówienia …………… (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty 

zamówienia, w tym SWZ i informacje dla Wykonawców); 

e) strona internetowa Zamawiającego: https://www.mwkz.pl (Ogłoszenie o zamówieniu, 

dokumenty zamówienia, w tym SWZ i  informacje dla Wykonawców). 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji zdefiniowane  

w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344) 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na e-PUAP ma 

dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do „Formularza 

do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji Użytkownika 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@mwkz.pl
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systemu miniPortal-ePUAP dostępnym pod adresem:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej 

Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać 

postanowień tej Istrukcji. 

5. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP/w pozostałych przypadkach – e-mail. 

6. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi  

w Rozporządzeniu dot. środków komunikacji elektronicznej. 

7. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) 

dotyczące pytań odnośnie do zapisów SWZ, sposób złożenia Oferty oraz realizacja 

zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej przetargi@mwkz.pl. 

8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://www.mwkz.pl. 

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz  

z  wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom 

stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w informacjach dla 

Wykonawców. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wymagania podstawowe: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie Pzp; 

b) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ; 

c) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę powinien być czytelny. 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się 

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w formatach: .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf. 

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach,  

o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy Pzp. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
mailto:przetargi@mwkz.pl
https://www.mwkz.pl/
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4. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 

środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu – określony jest w Rozporządzeniem dot. podmiotowych 

środków dowodowych oraz w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej. 

5. Do przygotowania Ofert konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa – Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz  

z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Do przygotowania Oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofert, 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 Oferty. 

8. 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, w szczególności przypadkach określonych w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie – również notariusz. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Szczegóły poświadczeń określone zostały Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków 

dowodowych. 

9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 

Oferty oraz podpisania Oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowanych 

Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo wystawiane na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. 

Pełnomocnictwo do złożenia Oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana 

oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
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poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

11. Szyfrowanie oferty Wykonawcy w celu poprawnego zaszyfrowania Oferty korzysta  

z systemu miniPortalu. 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. 

Aby zaszyfrować Ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu 

opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce 

się złożyć Ofertę i wejść w jego szczegóły „Akcje”. Następnie postępuje się zgodnie ze 

wskazanymi w systemie krokami. Aby plik został poprawnie doręczony do postępowania 

należy przesłać go za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku”- Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ 

ezamowienia podając dane dotyczące niniejszego postępowania. 

Szczegółowy sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu. 

12. Oferta musi składać się z” 

a) Formularza ofertowego Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ; 

b) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 – stanowi załącznik nr 2 do 

SWZ; 

c) Zobowiązanie innego podmiotu stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie  

z rozdziałem VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

d) Dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa zgodnie z rozdziałem XI pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy). 

 

 

ROZDZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU OBLICZNANIA CENY 

 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem  

Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi 

kosztami wynikającymi z niniejszej SWZ, załączników i ewentualnych informacji dla 

Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

3. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 

ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 



 

11 
 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadziła do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenia będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usług objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

będzie miała zastosowanie . 

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII – WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV – OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert.  

2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:  

L.p. Kryterium 
Waga 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 Cena brutto 70 % 70 

2 
Czas reakcji w przypadku wystąpienia 
awarii w WUOZ w Warszawie 

10 % 10 

3 
Czas reakcji w przypadku wystąpienia 
awarii w WUOZ w delegaturze 

10 % 10 

4 Termin płatności 10 % 10 
 

W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty: 

a) w kryterium „Cena brutto” (C) wg poniższego wzoru:   

                               cena oferty brutto z najniższą ceną 

         C =    ------------------------------------------------   x 70 

                         cena brutto badanej oferty  

b) w ramach kryterium „Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii w WUOZ  

w Warszawie” (RW): 
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Przez czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii w WUOZ w Warszawie Zamawiający 

określa  czas w pełnych godzinach, w którym Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii od 

momentu jej zgłoszenia w formie telefonicznej lub mailowej. 

Zamawiający przyzna punkty w sposób następujący: 

- czas reakcji powyżej 10 godzin – 0 pkt 

- czas reakcji 9 – 10 godzin – 1 pkt 

- czas reakcji 9 – 8 godzin – 2 pkt 

- czas reakcji 7 – 8 godzin – 3 pkt 

- czas reakcji 6 – 7 godzin – 4 pkt 

- czas reakcji 5 – 6 godzin – 5 pkt 

- czas reakcji 4 – 5 godzin – 6 pkt 

- czas reakcji 3 – 4 godzin – 7 pkt 

- czas reakcji 2 – 3 godzin – 8 pkt 

- czas reakcji 1 – 2 godzin – 9 pkt 

- czas reakcji poniżej 1 godziny – 10 pkt  

Liczba punktów, którą ostatecznie uzyska Wykonawca w ramach kryterium „czas reakcji  

w przypadku wystąpienia awarii w WUOZ w Warszawie” zostanie obliczona według 

poniższego wzoru: 

                               liczba punktów oferty badanej 
         RW =    ------------------------------------------------   x 10 

                   najwyższa możliwa liczba punktów  

 

c) w ramach kryterium „Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii w WUOZ  

w delegaturach” (RD): 

Przez czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii w WUOZ w delegaturach Zamawiający 

określa  czas w pełnych godzinach, w którym Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii od 

momentu jej zgłoszenia w formie telefonicznej lub mailowej. 

Zamawiający przyzna punkty w sposób następujący: 

- czas reakcji powyżej 10 godzin – 0 pkt 

- czas reakcji 9 – 10 godzin – 1 pkt 

- czas reakcji 9 – 8 godzin – 2 pkt 

- czas reakcji 7 – 8 godzin – 3 pkt 

- czas reakcji 6 – 7 godzin – 4 pkt 

- czas reakcji 5 – 6 godzin – 5 pkt 

- czas reakcji 4 – 5 godzin – 6 pkt 

- czas reakcji 3 – 4 godzin – 7 pkt 

- czas reakcji 2 – 3 godzin – 8 pkt 

- czas reakcji 1 – 2 godzin – 9 pkt 

- czas reakcji poniżej 1 godziny – 10 pkt  

Liczba punktów, którą ostatecznie uzyska Wykonawca w ramach kryterium „czas reakcji  

w przypadku wystąpienia awarii w WUOZ w delegaturach” zostanie obliczona według 

poniższego wzoru: 

                               liczba punktów oferty badanej 

         RD =    ------------------------------------------------   x 10 

                   najwyższa możliwa liczba punktów   

 

d) w ramach kryterium „Termin płatności” (T): 
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             termin płatności FV w badanej ofercie 

        T =    ------------------------------------------------   x 10 

     termin płatności faktury w ofercie  

               o najdłuższym terminie płatności 

Minimalny termin płatności faktury VAT określa się na 14 dni, zaś maksymalny na 30 dni. 

Oferta Wykonawcy określająca termin płatności krótszy niż 14 lub dłuższy niż 30 dni termin 

płatności zostanie uznana za niezgodna z treścią SWZ. 

 

3. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: 

K = C  + RW + RD + T 

4.  Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, według reguł 

matematycznych. 

5.  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 

 

 

ROZDZIAŁ XV – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

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

oferty” dostępnego na e-PUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 

oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2022 

r. do godz. 10.00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

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

oferty na „ekranie sukces” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 

zależy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania oferty może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofywania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

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

dostępnej na miniPortalu. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2022 r. o godz. 10.30. 

7. Otwarcie jest jawne. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o:  

a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach powadzonej 

działalności gospodarczej Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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10. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje barka 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

 

ROZDZIAŁ XVI – TERMIN ZWIĄZANIA Z OFARTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni. 

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

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

zwraca się jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

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

związania ofertą, o którym mowa powyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XVII – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych 

postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. 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. 
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ROZDZIAŁ XVIII – PROJEKTOWNE POSTANOWIENA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

UMOWY 

 

1. Jako odrębny Załącznik nr 3 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, który 

określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp, we wskazanym we 

Wzorze Umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy, w szczególności 

zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli wpływa ona na wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia; 

b) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

objętego Przedmiotem Umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, 

podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa – w sytuacji wycofania  

z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia, pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia 

ceny ofertowej; 

c) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją 

zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe 

niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas 

trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia 

wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy); 

d) zmiany okresu gwarancyjnego przez producenta; 

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian 

umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz innych zmian przewidzianych w tym 

artykule, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany nie dotyczą postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych 

konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określnych w umowie, gdy ulegnie numer 

konta bankowego jednej ze Stron, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia 

Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Strony. 

 

 

ROZDZIAŁ XIX – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XX – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

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

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynanego postępowania o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentach przysługują również organizacjom 
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wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi małych  

i średnich przedsiębiorstw. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowanie postanowienie umowy; 

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

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy/ 

4. szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SWZ: 

1. załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

2. załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia; 

3. załącznik nr 3 – wzór umowy; 

4. załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia. 

 


