
 

      
     

   
 

 
 

      
 

      
  

      
                

        
 

        
      

    
 

      
     

  
 

 
 

    
     

   
   

         
    

    
 

          
      

 
 

    
              

         
     

    
    

     
        

            
       

  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 
275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” pn. 

Remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w budynku użytkowym przy 
ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie 

[SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021] 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniportalu dostępnego pod 

adresem internetowym: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie 
Ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa 
NIP: 1132453940, REGON: 142735680, telefon: 22 579 41 00 
Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00 
Adres strony internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 
dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą : 

https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 130 000 złotych netto, jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie (dalej: „OEIiZK”), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 
02-026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. 

2. Dane kontaktowe. 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
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W przypadku jakichkolwiek żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu: 22 579 41 46. 
Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: (a) na adres 
poczty elektronicznej: iod@oeiizk.waw.pl, (b) telefonicznie na numer: 22 626 83 90, 
(c) listownie na adres siedziby głównej administratora. 

3. Cel przetwarzania oraz podstawy prawne. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze z mocy powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Pzp, w celu przeprowadzenia 
przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 
jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto, do którego stosuje się przepisy ustawy 
Pzp. 

4. Okres przechowywania danych. 
Państwa dane osobowe – pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego – przetwarzane będą przez okres tego postępowania, wynikający z przepisów 
ustawy Pzp oraz przechowywane – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji – przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres ten może być 
przedłużony o czas niezbędny dla dokonania trwałego zniszczenia tej dokumentacji. 

5. Odbiorcy danych. 
 Państwa dane – pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego – przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, 
gdyż zasadniczo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, zaś 
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić w przypadkach, określonych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach Ustawy; 

 Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane (udostępniane) osobom lub 
podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów, 
zawartych przez administratora. 

6. Realizacja praw. 
Posiadają Państwo: 
 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników; 

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy 
czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Państwu: 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, 
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
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Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
OEIiZK przypomina o ciążącym na każdym oferencie, a wynikającym z art. 14 RODO, 
obowiązku informacyjnym względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
OEIiZK w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a 
które to dane OEIiZK pozyska pośrednio od oferenta, chyba, że zastosowanie ma co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

7. Obowiązek podania danych. 
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości 

prowadzenia negocjacji, o jakim mowa w przepisie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp oraz zgodnie 
z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. Zgodnie z art. 310 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały 

w walucie polskiej, tj. w złotych polskich. 
8. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, składa się niniejszy dokument wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 
9. Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określa wymagania w zakresie zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji 
lokalnej. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w 

budynku użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie. 

Zakres prac do wykonania będzie taki sam w części korytarzowej jak również w sali 
wykładowej. 
- rozbiórka listew przypodłogowych, 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
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- rozbiórka warstw podłogowych posadzki w korytarzu w sali wykładowej oraz sceny ( płyta 
pilśniowa, 2 warstwy desek, legarki ), 
- usunięcie, oczyszczenie zbędnych elementów, starego piasku, śmieci będących na gruzie 
stropowym, 
- wymienić warstwy ułożone na stropie ceglanym, oczyścić i wymienić na wełnę mineralną w 
płytach twardych, 
- stare deskowanie uszkodzone, łącznie z legarami wymienić na nowe, 
- sprawdzenie konstrukcji drewnianej stropów podposadzkowych, 
- sprawdzenie, a w przypadku jakichkolwiek widocznych zawilgoceń, czy zamontowanych rur 
instalacji sanitarnych - należy sprawdzić jakość przewodów i ich przydatność. Zbędne stare 
instalacje usunąć, zdemontować. 
- wymiana w przypadku zniszczenia, spróchniałych części konstrukcji drewnianych 
podposadzkowych, 
- wzmocnienie elementów konstrukcji drewnianej w pasach wymagających takich prac – 
wykonanie po odkryciu i sprawdzeniu jakości konstrukcji drewnianej, 
- montaż legarów drewnianych, 
- montaż płyt OSB gr. min. 22 mm, 
- montaż podłogi jako nowej wykładziny tj. deska dębowa 3 warstwowa, 
- wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi, 
- zabezpieczenie ogniochronne elementów wbudowanych oraz istniejącej konstrukcji 
drewnianej, 
- w związku z wystrojem aranżacyjnym pomieszczenie w sali oraz korytarzu należy przewidzieć 
podejścia pod posadzką podejścia i przejścia dla instalacji teletechnicznej, komputerowej oraz 
sieci energetycznej, 
- wytyczne podejść sieci informatycznej przekaże inwestor, 
- wykonanie robót montażu nowego sufitu podwieszonego, 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, 
- wykonanie napraw tynków, montaż narożników, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów wg 
specyfikacji przedmiarowej, 
- wykonanie drobnych napraw stropów, 
- wykonanie robót malarskich stolarki drzwiowej farbami olejnymi, 
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi odbioru i wykonania , 
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poż. 
- materiały do remontu jak wyżej muszą posiadać atesty łącznie z dopuszczeniem w zakresie 
braku składników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach zamkniętych i spełniać warunki 
odporności ogniowej. Legary, deski i wykładzina wykończeniowa deska trójwarstwowa. 
- wymiary powierzchni remontowanych sprawdzić w naturze, po dokonanych rozbiórkach. 
UWAGA: Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, aby osoby wykonujące 
przedmiot zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę, za wyjątkiem kierownika budowy 
oraz kierowników robót. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, Projekt umowy 
stanowiący załącznik nr 9 do SWZ przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego 
dokumentów zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp. 
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(SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021) 4 



 

      
     

     
 

  
  
  
  
  

 
    

 
         

  
       

 
           

  
    
    

    
      
    

    
          

        
           

         
      

    
     

        
         
     

       
    

      
    

      
    
     

 
  
   

  
      

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SWZ. 

Kody CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45410000-4 Roboty tynkarskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) 
ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji. 
6. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzać do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający 
dopuszcza zaproponowanie rozwiązań równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, 
niż podane w dokumentacji, z zastrzeżeniem, iż zaproponowane materiały będą posiadały 
parametry techniczne nie gorsze niż te, które zostały wymienione w dokumentacji. 

7. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą 
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że 
oferowane przez niego rozwiązania, materiały spełniają wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć w 
szczególności foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne materiałów równoważnych, aby 
Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w 
dokumentacji projektowej. Zaoferowane materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do 
jakości wymogom wyrobów opisanych w SWZ. Wykonawca ponosi także pełną 
odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje natury koordynacyjnej związane z 
zastosowaniem produktów innych niż wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający 
przewiduje możliwość, że jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 

V. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zamówienia. 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
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3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 
zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie podać dane podwykonawców przed 
podpisaniem umowy wykonawczej. 

5. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie zamówienia. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy 
Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający określa termin realizacji do 60 kolejnych dni kalendarzowych od dnia 
przekazania terenu budowy. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert 
(patrz Rozdział XVIII SWZ). 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych 
przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
4.1) Wykonawca winien wykazać wykonanie z należytą starannością, a w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych 
(dotyczących różnych przedsięwzięć/inwestycji) polegających na budowie lub 
przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub budynku 
użyteczności publicznej*, a każda z tych robót miała wartość co najmniej 130 000,00 zł 
brutto a w zakres robót wchodziły m. in. roboty dotyczące wymiany posadzek lub 
położenia nowych posadzek oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

* UWAGA: 
i. W każdym przypadku pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający 

rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, 
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 
lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji oraz o funkcji mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje; 
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

ii. Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także 
jego odbudowę, rozbudowę, nadbudowę. 

iii. Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. 

iv. Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

v. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona 
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs 
walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym 
nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia 
przed dniem publikacji. 

vi. Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty te zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

3. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału, 
wykazywane są roboty budowlane realizowane wspólnie z innymi 
podmiotami/konsorcjantami, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli to 
Wykonawca/Wykonawcy składający ofertę lub ofertę wspólną w przedmiotowym 
postępowaniu, faktycznie zrealizowali robotę budowlaną, która parametrami (takimi, jak 
przedmiot umowy i jej wartość) odpowiada postawionemu warunkowi udziału w 
postepowaniu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, tzn. niedopuszczalne jest wykazywanie się 
pojedynczymi robotami budowlanymi, zrealizowanymi odrębnie przez różnych 
Wykonawców, występujących wspólnie/konsorcjantów i ich sumowanie – w celu 
osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego liczby robót budowlanych. Dopuszczalne 
natomiast jest sumowanie robót budowlanych, gdy w realizacji każdej z nich brał udział co 
najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie/konsorcjantów – pod warunkiem, 
że przypadająca na niego zrealizowana/realizowana część roboty budowlanej odpowiada 
parametrom robót budowlanych wymaganych przez Zamawiającego (w zakresie 
przedmiotu umowy i jej wartości). 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów oraz warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza 
łączne spełnianie tych warunków przez Wykonawców. 

6. 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. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 
ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - Zamawiający 
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 

3. W zakresie podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym wykonawcy potencjał 
dla spełnienia warunku - Zamawiający nie będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego 
podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 

2), i 5) oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 
2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (w formie elektronicznej tj. 
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opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt pkt 4) ustawy Pzp (w formie 
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), stanowiące Załącznik 
nr 3 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
5.1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (dotyczy 
warunku określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 SWZ) - wzór wykazu robót 
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym). Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa 
w tym punkcie, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert; 

5.2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 
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, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
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Załącznik nr 5 do SWZ (w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym); 

2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (chyba że Wykonawca wskaże, że 
Zamawiający posiada te dokumenty – odpisy lub informacje itp. dotyczące tego 
Wykonawcy lub Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie 
dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych). W przypadku oferty 
składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie; 

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108. ust. 1 
pkt 3), 4), 6) (w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) wg Załącznika nr 7 SWZ; 

Uwaga: 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku 
postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
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realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych 
środków, a także wówczas, gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, 
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452, zwanym dalej "r.d.e."). 

8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 
mowa w ust. 1: 

1) 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 lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
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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. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w ust. 2, 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, a także 
w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 
zasobów Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 5 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IX ust. 5 pkt 5.2 ppkt 2)-3) 
SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, 

konsorcja). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. 
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników 
spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i 
sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 

2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
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Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w 
tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu 
zgodnym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ), 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie 
powinno zostać złożone wraz z ofertą. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
I. Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@oeiizk.waw.pl 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pani Alicja Urban., e-mail zp@oeiizk.waw.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. 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 systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

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. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 

II. Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
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Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Zastrzeżenie przez 
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 
wniosków) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(BZP lub ID postępowania). 
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2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, email zp@oeiizk.waw.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 
email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

IV. Otwarcie ofert 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach.Za datę wpływu informacji przekazywanych na adres e-mail 
Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail 
Zamawiającego. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 

1 do SWZ. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej w zalecanym formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, xls, xlsx i musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
UWAGA: 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania 
usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany Szczegółowe informacje o sposobie 
pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
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stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający w szczególności: 
1) łączną ryczałtową cenę ofertową netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia, 

wartość netto i brutto wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zamówienia; 
2) zobowiązanie dotyczące okresu udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 

zamówienia (Zamawiający wymaga zaznaczenia jednej opcji wyboru w tym zakresie); 
3) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia (Zamawiający wymaga 

zaznaczenie jednej opcji wyboru w tym zakresie); 
4) oświadczenie, iż Wykonawca poinformował osoby, których dane dotyczą, o tym kto 

będzie Administratorem ich danych osobowych zawartych w ofercie oraz umowie dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i jego 
realizacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781); 

5) oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego; 

6) informacje o wniesionym wadium; 
7) oświadczenie dot. polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w 

rozdziale X SWZ; 
8) akceptację warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o 

akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także 
informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 
wraz z danymi tego podwykonawcy (zakres prac, nazwa, adres - o ile są znane na etapie 
składania ofert) oraz pozostałe informacje wymagane w formularzu ofertowym. 

5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

Załącznik nr 2 do SWZ; 
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik 

nr 3 do SWZ; 
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 

gwarancji należy złożyć oryginalny dokument w postaci elektronicznej opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do wystawienia takiego 
dokumentu; w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej należy złożyć 
dokument potwierdzający wykonanie przelewu); 
4) kosztorys ofertowy – Zamawiający zaleca złożenie szczegółowego kosztorysu 

ofertowego sporządzonego na podstawie programu robót oraz przedmiaru, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,. Zamawiającemu przysługuje 
również prawo do weryfikacji ewentualnych naruszeń z tytułu rażąco niskiej ceny 
zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp. Cena ryczałtowa, mimo błędów w kosztorysie, 
nie może ulec zmianie. Ewentualne uchybienia w sporządzaniu kosztorysu nie będą 
mieć wpływu na ważność oferty, ponieważ kosztorys ofertowy w tym przypadku, 
będzie mieć charakter tylko informacyjny, a obowiązującą ceną oferty będzie ryczałt 
obejmujący wykonanie całego zamówienia; 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z 
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Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

6) pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 
podpisana przez pełnomocnika, (jeżeli dotyczy); 

7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik 
nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy) oraz pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie; 

8) Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP – w przypadku oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, stanowiący 
Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy). Wraz z zobowiązaniem wykonawca przedkłada 
dokument potwierdzający uprawnienia osoby podpisującej to zobowiązanie do 
reprezentowania tego podmiotu. 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami. 

7. Formularz oferty w postaci elektronicznej, opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoba reprezentująca Wykonawcę na 
podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub 
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

8. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, w 
oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez pełnomocnika. 

9. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie 
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych 
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał (udowodnił), iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . Zaleca się, aby uzasadnienie, o 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
(SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021) 17 



 

      
     

      
  

     
       

    
   

   
       

       
     

 
      

    
   
  

     
          
      
    

      
   

        
 

       
   

        
        

           
           

   
        

       
           

 
        

  
 

 
      

         
       

    
    

   
      

którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie inny 
uczestnikom postępowania. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże (udowodni), iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

14. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
a) przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 
b) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 
c) cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty. 

15. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań 
będą obciążały Wykonawcę. 

16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem 
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu r.p.ś.d. i r.d.e., sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

18. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 
ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe 
środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozdziale XIII ust. 
3 SWZ, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Wykonawca podaje w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ łączną 

ryczałtową cenę ofertową netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwzględniając 
zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna ryczałtowa cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w 
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szczególności: koszty za wykonanie całości zamówienia wynikającymi z dokumentacji 
projektowej, koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, 
koszty zagospodarowania i utylizacji odpadów, koszty zatrudnienia i nadzorowania 
pracowników dla wypełnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania 
przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu 
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów 
i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, 
dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i 
odbiorów, koszt wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych, oraz 
innych nie wymienionych a związanych z realizacją postanowień zawartych w dokumentacjach 
dotyczących przedmiotu Umowy, koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, koszty 
niezbędnego sprzętu do zrealizowania zamówienia, itp. ponadto inne koszty związane z jego 
realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby 
Zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, 
upusty itp.). 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej netto i 
brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 
należy zaokrąglić w górę). 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. Rozliczenia między Zamawiającym 
a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi przez wykonawcę w ofercie 
wyrażonymi słownie oraz cyfrowo za prawidłowe Zamawiający uzna wartości (ceny) wyrażone 
słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 
8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na ceny zamówienia, 

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo 
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie cen z należytą 
starannością. 

9. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu 
zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia, z zastrzeżeniem 
przepisu art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego rażąco niskiej ceny. 

10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
(SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021) 19 



 

      
     

      
 

 
    

         
    

         
          

       
        

 
  
   
   
           

         
     

       
          

               
      

    
         

 
           

 
     

     
         

 
    
      

       
        

 
         

         
  

      
       
      

     
   

 
        

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 
formularza. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 4 000,00 

zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 
2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Ośrodek 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, nr 71 1020 1026 0000 1002 0179 
5996 z dopiskiem wadium – Remont pomieszczeń: korytarzy oraz sali nr 4 na parterze w 
budynku użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie [SYGNATURA 
POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021] 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Edukacji Informatycznej 

Zastosowań Komputerów z siedzibą Ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, NIP: 
1132453940, REGON: 142735680; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
(SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021) 

i 

20 



 

      
     

   
     

          
             

     
        

  
       

       
     

        
        

         
  

     
 

    
       

      
        

            
           

         
            

            
    

   
        

            
       
        

 
        

   
            

     
       

  
          
          

        
    

       
 

         

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej 

został złożony wraz z ofertą. 
7. Z wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, iż zabezpiecza ona 

roszczenia zamawiającego spowodowane działaniem każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym w treści gwarancji lub poręczenia 
powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
(konsorcjum). W przypadku nieprawidłowego sporządzenia gwarancji wadialnej lub poręczenia 
wadialnego przez konsorcjum - oferta konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 
ust 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona. 

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 
przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.10.2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 
się – na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp - jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga – zgodnie z art. 307 
ust. 3 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 
(por. art. 307 ust. 4 ustawy Pzp). 

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 
20.09.2021 roku do godz. 15:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas jej umieszczenia na skrzynce odbiorczej 
Zamawiającego na ePUAP. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 r. o godzinie 17:00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniPortalu. W przypadku awarii tego systemu, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
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prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego 
postępowania  informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
8. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 
9. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami 

oceny ofert określonym w Rozdziale XVIII niniejszej SWZ. 
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę 
punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 

11. Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający nie przewiduje przeprowadzania sesji otwarcia ofert 
w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

a) Kryterium nr 1 - Cena ofertowa brutto (C) - waga kryterium 60 %; 
b) Kryterium nr 2 - Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) - waga kryterium 20 %; 
c) Kryterium nr 3 - Termin realizacji zamówienia (T) - waga kryterium 20 %. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto 
(C) 60% 60 

najniższa cena brutto 
spośród ocenianych ofert 

C = -------------------------------------------------- x 
60 

cena brutto ocenianej oferty 

Wydłużenie okresu 
gwarancji i rękojmi 

(G) 
20% 20 

• 20 punktów – za udzielenie gwarancji na 
wykonany przedmiot zamówienia na okres 
7 lat od daty podpisania protokołu 
końcowego na wykonane instalacje wraz z 
robotami budowlanymi bez zastrzeżeń; 

• 10 punktów – za udzielenie gwarancji na 
wykonany przedmiot zamówienia na okres 
6 lat od daty podpisania protokołu 
końcowego na wykonane instalacje wraz z 
robotami budowlanymi bez zastrzeżeń; 

Województwo Mazowieckie – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 
(SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021) 22 



 

      
     

      
   

    
   

    

 
 

 
  

      
     

  
      

     
  

       
     

  
    

 
           

          
          

  
          

       
       

      
        

         
               

    
          

         
         

       
            

       
        

       
        

       
          

       
         

   
             

        
       

• 0 punktów – za udzielenie gwarancji na 
wykonany przedmiot zamówienia na okres 
5 lat od daty podpisania protokołu 
końcowego na wykonane instalacje wraz z 
robotami budowlanymi bez zastrzeżeń. 

Termin realizacji 
zamówienia 

(T) 
20% 20 

• 20 punktów – Termin realizacji zamówienia 
do 40 kolejnych dni kalendarzowych od 
dnia przekazania terenu budowy; 

• 10 punktów – Termin realizacji zamówienia 
do 50 kolejnych dni kalendarzowych od 
dnia przekazania terenu budowy; 

• 0 punktów – Termin realizacji zamówienia 
do 60 kolejnych dni kalendarzowych od 
dnia przekazania terenu budowy. 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

3. Kryterium nr 1 – ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona 
według wzoru opisanego w tabeli powyżej, przy czym najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę brutto. 

4. Kryterium nr 2 – ocena punktowa w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” 
dokonana zostanie na podstawie wskazanego okresu gwarancji w Załączniku nr 1 do SWZ wg 
zasad określonych w tabeli powyżej, przy czym najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta 
zawierająca okres gwarancji wynoszący 7 lat od daty podpisania protokołu końcowego na 
wykonane instalacje wraz z robotami budowlanymi bez zastrzeżeń. Wykonawca okres 
gwarancji określa w formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SWZ) zaznaczając odpowiednią jedną 
opcję: gwarancja na okres 7 lat albo gwarancja na okres 6 lat albo gwarancja na okres 5 lat. 
Okres rękojmi będzie równy zadeklarowanemu okresowi gwarancji. 
UWAGA: W przypadku niezaznaczenia żadnej z opcji lub zaznaczenia więcej niż jednej opcji 
w zakresie „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” w formularzu oferty – Załączniku nr 1 do 
SWZ, Zamawiający uzna minimalny okres gwarancji i rękojmi równy 5 lat. W przypadku 
zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany, oferta zostanie odrzucona 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z 
warunkami zamówienia. W przypadku zdeklarowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 
7 lat, ocena punktowa oferty zostanie przeliczona jak dla 7 lat okresu gwarancji i rękojmi, a 
obowiązywał będzie okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę. 

5. Kryterium nr 3 – ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji zamówienia” dokonana 
zostanie na podstawie wskazanego terminu realizacji zamówienia w zakresie robót 
budowlanych w Załączniku nr 1 do SWZ wg zasad określonych w tabeli powyżej, przy czym 
najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca termin realizacji zamówienia w 
zakresie robót budowlanych wynoszący do 40 kolejnych dni kalendarzowych od dnia 
przekazania terenu budowy. Wykonawca termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania 
instalacji wraz z robotami budowlanymi określa w formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SWZ) 
zaznaczając odpowiednią jedną opcję: do 40 kolejnych dni kalendarzowych od dnia 
przekazania terenu budowy albo do 50 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania 
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terenu budowy albo do 60 kolejnych dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu 
budowy. 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie zdeklaruje w formularzu ofertowym terminu 
realizacji zamówienia lub zaznaczy więcej niż jedną opcję w zakresie wykonania instalacji wraz 
z robotami budowlanymi , Zamawiający przyjmie maksymalny, dopuszczalny termin wykonania 
zamówienia w przedmiotowym zakresie tj. 60 kolejnych dni kalendarzowych od dnia 
przekazania terenu budowy i przyzna ofercie w tym zakresie 0 punktów. W przypadku 
zaoferowania terminu realizacji zamówienia w zakresie wykonania instalacji wraz z robotami 
budowlanymi dłuższego niż dopuszczalny, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

6. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + G + T 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 
G – punkty uzyskane w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”, 
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji zamówienia”. 

7. Zamawiający informuje, że w stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują zastosowania 
przepisy art. 128 ustawy Pzp. 

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę). 

9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 
punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli zamawiający nie będzie 
prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających 
odrzuceniu ofert. 

XIX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 
1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie zamierza prowadzić negocjacji w ramach przedmiotowego zamówienia. 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Przed zawarciem umowy wymagane jest, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach i w wysokości określonej w Rozdziale XXI SWZ. 
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument 
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potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, uwzględniającej 
odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe 
wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy na sumę 
gwarancyjną co najmniej 250 000 zł. Wraz z polisą ubezpieczeniową, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie opłaty za polisę, jeśli termin płatności upłynął w 
dniu przedłożenia polisy; w przypadku gdy termin płatności upłynął po dniu przedłożenia polisy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie dokonania opłaty w terminie 2 dni po 
upływie terminu płatności wskazanego w polisie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca 
przedłużył okres wspomnianego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy, w 
przypadku gdy okres ubezpieczenia obejmie okres krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
Odpowiednie oświadczenie Wykonawca składa w Załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Niedostarczenie przed zawarciem umowy dokumentów, wskazanych w ust. 1 i/lub 2 będzie 
traktowane przez Zamawiającego, jako: 

1) uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w rozumieniu przepisu art. 263 ustawy Pzp, wówczas Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie oraz 

2) okoliczność, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy, co będzie stanowiło podstawę do 
zatrzymania, na podstawie art. 98 ust 6 pkt 3) ustawy Pzp, wadium tego Wykonawcy 
wraz z ewentualnymi odsetkami. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 ust. 2 albo ust. 3 
ustawy Pzp. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7. 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. 
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
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XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny łącznej brutto 
wskazanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2020 r. poz. 299). 

- wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, nr 71 1020 1026 0000 1002 
0179 5996 z dopiskiem zabezp. nal. wyk. umowy – Remont pomieszczeń: korytarzy oraz 
sali nr 4 na parterze w budynku użytkowym przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie 
[SYGNATURA POSTĘPOWANIA – OEIiZK/ZP-2/2021]. 

5. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na 
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie 
wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 
potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia 
lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania; 
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów z siedzibą Ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, NIP: 
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1132453940, REGON: 142735680 
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

8. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 
formach, wymienionych w ust. 3 pkt 2) - 5) przedstawione dokumenty muszą uwzględniać 
następujące warunki: 

a. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego 
z tytułu związanych z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego działań 
lub zaniechań każdego z nich, 

b. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy gwarancyjnej na rzecz 
zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 

c. dokumenty te zostaną złożone w oryginale w postaci elektronicznej podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot wystawiający 
gwarancję/poręczenie (osobę/y upoważnioną do wystawienia dokumentu). 

XXII. WZÓR UMOWY 
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do 
SWZ. 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

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

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH 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 wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 
1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 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 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy 
z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki 
ochrony prawnej ustawy Pzp. 

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SWZ stosuje się postanowienia Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 
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XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 125 ust. 1 Pzp. (dotyczące spełniania warunków udziału w 
postęp.); 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 125 ust. 1 Pzp (dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania); 
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy; 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych; 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji; 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów); 
Załącznik nr 9 – Wzór Umowy; 
Załącznik nr 10 – Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Załącznik nr 11 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
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