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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
NIP: 522-25-48-391
Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl
e-mail:// dzp@lpr.com.pl,
2. Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1535.
§2
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie prowadzonego postępowania:
https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
w zakładce „NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/5/VIII/2021”.
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§3
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „uPzp”.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla zamówień klasycznych o wartości
równej lub przekraczającej progi unijne.
Na podstawie art. 139 ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1) uPzp,
w przypadku gdy środki na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane
– informacja ta została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.
§4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pamięci RAM do posiadanych przez Zamawiającego
serwerów Cisco HyperFlex, w celu rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na potrzeby SWD
PRM. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż podzespołów przez Wykonawcę
we wskazanych przez Zamawiającego serwerach oraz terminie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM),
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami,
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający
wskazał w Załączniku nr 2 do SWZ parametry równoważności.
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5. W przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, należy przyjąć, że odniesieniom towarzyszą wyrazy
„lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do
opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w złożonej ofercie,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego
rozwiązania w równoważny sposób spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego.

1.
2.

§5
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: przedmiot zamówienia z przyczyn
technicznych nie został podzielony na części, ponieważ jest jednorodny i stanowi całość.
Zamówienie może zostać w całości zrealizowane przez podmiot należący do sektora MŚP.

§6
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UPZP
Zamawiający nie przewiduje obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności związanych z realizacją zamówienia.
§7
PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
§8
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: dostawa i montaż urządzeń do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
§9
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 UPZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp.
§ 10
PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy,
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 uPzp, Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
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przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a–g i pkt 2), na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. h i pkt 2), gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1) lit. h ‒ na okres 3 lat
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od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres
wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.
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§ 11
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 uPzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku
w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Wykonawca może, na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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 podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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6. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których te zdolności
są wymagane.
7. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia go samodzielnie.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w tym Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, składają
wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.

§ 12
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, aktualnych na
dzień złożenia, nw. podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”;
UWAGA: Wymaga się złożenia w JEDZ jedynie ogólnego oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Sekcji α Cz. IV: Kryteria kwalifikacji.
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) § 10 ust. 1 pkt 1) i 2),
b) § 10 ust. 1 pkt 4),
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie § 10 ust. 1 pkt 5), o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia ww. podmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2) – składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2).
Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty,
o których mowa w ust. 1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia składa każdy
z Wykonawców, na potwierdzenie spełniania warunków udziału składa Wykonawca, który
wykazuje się spełnianiem warunku. Dokumenty te służą potwierdzeniu braku podstaw do
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby
na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), dotyczących tych podmiotów, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis ust. 2-4
stosuje się odpowiednio.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt. przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonych w § 13 ust. 1.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.txt, .odt lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, określonych w § 13 ust. 1.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 uPzp, 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 uPzp 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 uPzp, 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, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w §11 ust. 9, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty,
o których mowa w art. 94 ust. 2 uPzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
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12.

13.

14.
15.

16.

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 11
ust. 9, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 uPzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
JEDZ należy wypełnić przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę
internetową https://espd.uzp.gov.pl/ .
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SWZ, należy
pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”,
2) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/,
3) wybrać odpowiednią wersję językową,
4) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot udostępniający zasoby),
5) zaimportować pobrany wcześniej plik,
6) wypełnić formularz,
7) pobrać formularz w formacie pdf i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca
się podpisywanie oświadczeń i dokumentów podpisem wewnętrznym „PAdES” i sprawdzenie
poprawności podpisu poprzez program open-source „proCertum SmartSign” z aktualnymi
certyfikatami lub na stronie internetowej „Weryfikuj podpis”.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowania mają przepisy:
a) 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.
b) 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.
W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
w podmiotowych środkach dowodowych, których złożenia żądał Zamawiający, Zamawiający
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany
w § 8 uchwały 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie
sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15).

§ 13
INFORMACJA O KOMUNIKCJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) formularzy do komunikacji dostępnych w systemie miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
i ePUAP (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia),
2) poczty elektronicznej na adres e-mail: dzp@lpr.com.pl.
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2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego lub/i tytułem postępowania
lub/i numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Mizerska.
4. 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”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” oraz „Warunki korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
7. 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.
8. Zamawiający udostępnia ID postępowania na stronie prowadzonego postępowania. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
e-mail wskazany w ust. 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 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.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca 14 dnia przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
§ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY
1. Oferta winna zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ),
2) przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli są wymagane w § 7;
3) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy
do jego reprezentowania, w szczególności odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

właściwego rejestru;
oraz
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w § 11 ust. 9, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby;
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli umocowanie
osoby/osób nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3).
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), pod rygorem nieważności,
składa się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
w formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt.
Przekazywanie zaszyfrowanej oferty następuje przy użyciu „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego w systemie miniPortal oraz ePUAP
(https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia). Sposób przekazania oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej
na miniPortalu. Zaleca się sprawdzenie poprawności podpisu elektronicznego poprzez program
open-source „proCertum SmartSign” z aktualnymi certyfikatami lub na stronie „Weryfikuj podpis”.
Zgodnie z § 7 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:
1) pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
2) w przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub notariusza,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien wraz
z przekazaniem takich informacji zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki określone w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu zachowania poufności informacji należy przekazać
je w osobnym pliku oznaczonym nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Powyższe
dotyczy przekazywania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w toku całego
postępowania (również na etapie dokonywania przez Zamawiającego badania złożonych ofert).
Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami zamówienia. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
Treść oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
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9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną
ofertę, z zastrzeżeniem § 5, zostaną odrzucone.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy, odpowiadać będą formularzom określonym
przez Zamawiającego.
11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego w systemie miniPortal
oraz na ePUAP. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
oraz dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
§ 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1.
2.
3.

4.

§ 16
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2021 r. o godzinie 1230.
Otwarcie nastąpi w dniu 05.10.2021 r. o godz. 1300.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie w systemie miniPortal i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania.
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.

§ 17
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.12.2021 r.,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
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, zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga od Wykonawcy złożenia pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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4. W przypadku gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

§ 18
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie ceny
oferty.
Ilekroć mowa o cenie, należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
Cena, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), musi być
całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania i nie będących
czynnym podatnikiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór
jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający
- w celu oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
W ofercie, o której mowa w ust. 9 Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

§ 19
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
Lp.
Kryterium
Waga
1.
Cena brutto oferty
100
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z kryteriami:
1) Cena brutto oferty. Maksymalną liczbę 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
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C 

C min
W
Cob

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty
Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
W – Waga
3.
4.
5.
6.
7.

W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
Końcową ocenę oferty będzie stanowiła suma uzyskanych punktów w każdym kryterium.
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.

§ 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
wybrana, do dopełnienia następujących formalności:
1) przedstawienia dokumentów potwierdzających umocowanie osoby/osób reprezentującej/cych
Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów
złożonych w postępowaniu,
2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia będą oni zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający wymagał jego
wniesienia w § 22.
2. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 1, przez Wykonawcę, którego oferta została
wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający potraktuje jako uchylanie
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 263
uPzp, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych oraz
wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie.
§ 21
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy na warunkach i w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do SWZ.
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§ 22
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% wartości brutto umowy, w jednej lub kilku
następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
1)
pieniądzu, wpłaconym przelewem na konto:
31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK S.A.
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa
i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela
udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania umowy,
przedłużony o okres 30 dni.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia
kwota powinna zostać przelana na konto Zamawiającego – wskazane w ust. 1 pkt 1) wraz
z podaniem nr postępowania. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
skuteczne z chwilą uznania na rachunku Zamawiającego.
§ 23
WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
1. Zgodnie z art. 462 ust. 2 uPzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
2. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz niewskazania nazw podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot
zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

1.

2.

3.

§ 24
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX uPzp, na zasadach i w terminach
określonych dla wartości równych lub przekraczających progi unijne. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
uPzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Środkami ochrony prawnej są:
1) odwołanie,
2) skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-568 uPzp.
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4.
5.

6.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

W niniejszym postępowaniu odwołanie do Prezesa Izby wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
Szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, szczegółowy sposób wnoszenia
odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym, tryb postępowania z wniesionym
odwołaniem oraz sposób przygotowania rozpraw zostały określone w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane
są w art. 579-590 uPzp.
§ 25
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO
Zamawiający informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamieścił Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z treścią Klauzuli oraz złożenie odpowiedniego
oświadczenia zawartego w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
§ 26
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3;
Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej – załącznik nr 4;
Formularz JEDZ – załącznik nr 6.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

I.

INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy
(siedziba lub miejsce zamieszkania)

Nr Krajowego Rejestru Sądowego
(jeżeli dotyczy)







mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej
 inny rodzaj

Rodzaj Wykonawcy
(wybrać właściwe)

Nr NIP

Nr REGON

Województwo

Powiat

Adres e-mail

Nr telefonu

Adres skrzynki
ePUAP

Adres strony
internetowej

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)1:
Pełnomocnik Konsorcjum:

1

Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika
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Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy
(siedziba lub miejsce zamieszkania)

Nr Krajowego Rejestru Sądowego
(jeżeli dotyczy)







mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej
 inny rodzaj

Rodzaj Wykonawcy
(wybrać właściwe)

Nr NIP

Nr REGON

Województwo

Powiat

Adres e-mail

Nr telefonu

Adres skrzynki
ePUAP

Adres strony
internetowej

Uczestnik Konsorcjum:
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy
(siedziba lub miejsce zamieszkania)

Nr Krajowego Rejestru Sądowego
(jeżeli dotyczy)

Rodzaj Wykonawcy
(wybrać właściwe)







mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej
 inny rodzaj

Strona 17 z 21

Nr NIP

Nr REGON

Województwo

Adres e-mail

Nr telefonu

Adres strony
internetowej

Powiat

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować:

Osoba do kontaktu
Adres e-mail
Nr telefonu
Adres skrzynki ePUAP

II. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby
SWD PRM” – nr postępowania ZP/5/VIII/2021, my podpisani składamy ofertę w przedmiotowym
postępowaniu i:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia obejmujące wszystkie warunki zamówienia:
cenę całkowitą brutto*……………………. PLN, w tym podatek VAT w wysokości …………..%
zgodnie z poniższym zestawieniem.
Lp.

1

2

*

Przedmiot
zamówienia

Producent
i model**

Wartość
brutto

Stawka
podatku
VAT

Kość pamięci
RAM DDR4 do
UCS-MRX16G1RT-H – 40
szt.
Kość pamięci
RAM DDR4 do
UCS-MRX16G1RS-H – 48
szt.

cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania i nie będących
podatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto (nie uwzględniającą podatku
od towarów i usług obowiązującego w RP)
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** Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu cenowym nazwy Producenta oraz modelu
oferowanego produktu, który umożliwi Zamawiającemu stwierdzenie zgodności produktu z Opisem
przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że wykonamy dostawę zamówienia w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia

umowy;
3. Oświadczamy, że udzielamy na całość przedmiotu zamówienia gwarancji na okres ….. miesięcy
(min. 36 miesięcy) wraz z serwisem gwarancyjnym producenta lub autoryzowanego serwisu
producenta liczonych od daty podpisania protokołu odbioru. *
* w przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę okresu, na jaki udziela gwarancji, Zamawiający przyjmie
okres 36 miesięcy

4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie nasze zobowiązania finansowe i koszty konieczne
do wykonania całości przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że2:
 wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
 wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego

Wartość bez kwoty
podatku

Stawka podatku od towarów
i usług, która zgodnie z wiedzą
Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami
stanowiącymi jej integralną cześć, w tym w szczególności opis przedmiotu zamówienia) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią
Załącznik nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 4
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują
się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

2

Odpowiednie zaznaczyć i wypełnić, jeżeli dotyczy
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
3
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9. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia5:
Część zamówienia

Nazwa lub imię i nazwisko podwykonawcy

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
11. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na
zasadach określonych w § 22 SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3
do SWZ).
12. Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 uPzp6:
 żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 wskazane informacje oznaczone nazwą pliku „…………………………………” stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania:
Uwaga! W przypadku braku wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych
działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne.
13. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)
1) .................................................................................................. Załącznik nr ............
2) .................................................................................................. Załącznik nr ............
3) .................................................................................................. Załącznik nr ............
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

5

Jeżeli nie dotyczy skreślić
zaznaczyć i wypełnić, jeżeli dotyczy

6Odpowiednie
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

…………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowego pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby
SWD PRM” – nr postępowania ZP/5/VIII/20217:
 nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę/ofertę częściową,
 należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę
częściową, tj.: …………………………………..,.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który
złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że przygotowanie oferty/oferty częściowej
odbyło się niezależnie od wskazanego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno
być złożone przez każdy podmiot.

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.

7

odpowiednie zaznaczyć

