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na: Opracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK w Mrągowie wraz z dostawą zestawów 

telemetrycznych i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie e-

usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o. w Mrągowie”. 

Rodzaj zamówienia: dostawa 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo 

tel. 89 742 6111 

fax: 89 741 8621 

REGON 510426218 

NIP 742 137 52 96 

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl 

www: www.zwik.mragowo.pl 

https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/ 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

2.1 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:  

https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/ 

2.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2.3 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2.2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

2.4 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt. 2.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

2.5 Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 2.3, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

2.6 Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZ.  

3. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 7p/2021. 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego, 

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

mailto:sekretariat@zwik.mragowo.pl
https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/
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(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), zwanej dalej również: „Pzp” lub „ustawa Pzp”, o wartości 

powyżej progów unijnych wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi 

Klienta (eBOK), uruchomienie 11 e-usług oraz dostawa i wdrożenie systemu telemetrycznego 

i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie e-usług oraz systemu 

telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej, 

2) Wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów 

telemetrycznych do wodomierzy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

3) Integrację z systemem bilingowym Zamawiającego, 

4) Opracowanie i wdrożenie Systemu eBOK, co w szczególności obejmuje: 

a) zaimplementowanie Systemu eBOK zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

b) konsultacje oraz szkolenia dla administratorów, 

c) dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją, 

d) przeprowadzenie testów. 

5) Wdrożenie e-usług, 

6) Dostawę i wdrożenie środowiska informatycznego (niezbędnego sprzętu IT do wdrożenia e-

usług): 

a) serwer – 1 kpl. 

b) baza danych – 1 kpl. 

c) sprzęt komputerowy – 5 stanowisk, notebook – 1 szt, 

7) Zapewnienie świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości 

wykonania zamówienia, 

8) Wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji, w tym technicznej, instrukcji, materiałów 

instruktażowych, w tym dotyczącej charakterystyki wodomierzy i nakładek, w tym atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, licencji. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe lub udzieli albo zapewni uzyskanie przez Zamawiającego licencji na korzystanie 

z utworów. 

4. Zamawiający wymaga, aby realizowane przez Wykonawcę prace prowadzone były w podziale na 

niżej wymienione etapy:  
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1) Etap I - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej wraz z przedstawieniem koncepcji, w tym 

graficznej portalu do akceptacji Zamawiającego, 

2) Etap II - dostawa i wdrożenie środowiska informatycznego na potrzeby e-usług – nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

3) Etap III - opracowanie i wdrożenie systemu portalu eBOK wraz z e-usługami oraz integracja 

z systemem bilingowym Zamawiającego – nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, 

4) Etap IV - dostawa z montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego modułów do 

teletransmisji danych i układem pomiaru wody i wykonania integracji z systemem nadzoru 

telemetrii – nie później niż w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

5) Etap V - przeprowadzenie procedury Odbioru Końcowego – nie później niż w ciągu 18 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca jest zobligowany terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac uwzględniającego 

wyszczególnione wyżej etapy z podziałem na zadania. Zatwierdzony przez Zamawiającego 

harmonogram będzie podstawą do realizacji prac przez Wykonawcę oraz dokonywania płatności 

przez Zamawiającego.  

6. Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś 3 – cyfrowy region, działanie 3.1 - 

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług 

publicznych. Projekt pn. „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie” nr RPWM.03.01.00-28-0029/20-00.  

7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.  

8. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu, nie później niż na 3 dni robocze przed 

upływem terminu wykonania przedmiotu umowy następujących dokumentów: instrukcje, 

materiały instruktażowe, certyfikaty, deklaracje, atesty, licencje.  

9. Wykonawca opracuje i przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, uwzględniając wytyczne 

Zamawiającego.  

10. Dokumenty, w tym materiały instruktażowe przekazane Zamawiającemu, będą sporządzone  

w języku polskim, w postaci elektronicznej w formie umożliwiającej ich edycję oraz minimum  

w jednej wersji papierowej, trwale złączonej. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu w formie 

elektronicznej nie może posiadać zabezpieczeń przed drukowaniem i kopiowaniem treści.  

11. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone  

i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, 

uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.  

12. Informacje dodatkowe:  

1) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 
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Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub 

produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, 

że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Wszędzie tam gdzie OPZ wskazywałby 

w odniesieniu do niektórych, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym 

w szczególności podana byłaby nazwa własna urządzenia czy technologii, numer katalogowy 

lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy 

i wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza 

urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie wskazane w dokumentach zamówienia 

urządzenia i technologie, w tym pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia 

i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia wskazujący jednocześnie kryteria, o których 

mowa w art. 99 ust. 6 Pzp, które będą stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca 

w ofercie zobowiązany jest wskazać urządzenia, a także technologie równoważne 

przedstawiając sporządzony przez siebie wykaz, urządzeń i technologii równoważnych. 

Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 

środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a zatem Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć dokumenty zawierające informacje niezbędne do wykazania, że zaproponowane 

przez niego materiały oraz urządzenia są równoważne ze wskazanymi w OPZ np. karty 

katalogowe, opisy itp. Wszelkie urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać 

następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania 

wskazanego, jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 

− tej samej wytrzymałości, 

− tej samej trwałości, 

− o tym samym poziomie estetyki urządzenia,  

− o parametrach technicznych urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji, 

oraz muszą być: 

− kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 

− spełniać te same funkcje, 

− spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż., 

− posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania, atesty i aprobaty 

techniczne. 

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do 

SWZ) stanowiącym integralną część SWZ. 
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13. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na 

okres nie krótszy niż na okres 36 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XVIII SWZ oraz OPZ. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw i prac niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie usługi, w tym terminową 

realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu usługi, w tym 

brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie 

materiałów i sprzętów, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji 

umowy. 

15. Zamawiający oczekuje min. 24 miesięcznej rękojmi, w tym za wady fizyczne i prawne 

dostarczonego oprogramowania i wykonanych usług w ramach przedmiotu zamówienia. Podany 

okres 36 miesięcy odnosi się do łącznego okresu trwania zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

rękojmi i gwarancji, przy czym rękojmia ma obejmować okres min. 24 miesięcy, a gwarancja 36 

miesięcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji winna obejmować wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedawanych produktach- urządzeniach, w tym również powodujące obniżenie 

ich parametrów użytkowych. Gwarancja może nie obejmować jedynie części podlegających 

normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja nie może zawierać 

ograniczeń w postaci wyłączności świadczenia usług gwarancyjnych przez konkretny podmiot, 

a także wymagań wyższych niż standardowe dotyczących obowiązku dokonywania okresowych 

przeglądów konserwacyjnych. 

16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań wchodzących 

w zakres przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę ani przez poszczególnych Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.  

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału 

zamówienia na części, ponieważ dostawy i usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być ze 

sobą kompatybilne i zapewniać jednolitą obsługę zarówno pod względem funkcjonalnym jak  

i technicznym.  

19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

20. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa 

w art. 131 ust. 2. 

21. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w  walutach obcych. 

22. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia odwróconej kolejności oceny uprzedniej 

ocenie ofert, zgodnie z art. 139. 

23. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

24. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

25. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

CPV 38421000 Urządzenia do pomiaru przepływu 

CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 

CPV 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 
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CPV 38821000-6 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane, 

CPV 38421100-3 Wodomierze, 

CPV 51200000-4 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji, 

CPV 72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 

CPV 79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństw, 

CPV 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy proponującego w ofercie rozwiązania równoważne 

opisywanym w SWZ złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, mając na względzie opisane w rozdziale III pkt. 9 kryteria stosowane  

w niniejszym postępowaniu w celu oceny równoważności. Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty zawierające informacje niezbędne do wykazania, że zaproponowane przez niego 

urządzenia oraz technologie są równoważne ze wskazanymi w OPZ. 

2. PRÓBKA - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 

wymagania i cechy, na podstawie art. 106 ust. 1 Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki 

systemu zgodnie z warunkami opisanymi w Załączniku nr 10 do SWZ Próbka będzie dostarczona 

do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

2.1. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe (próbkę) wraz z ofertą. 

2.2. Próbka musi zostać dostarczona w sztywnym opakowaniu (kartonie) zaklejonym 

i zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem za pomocą taśmy opieczętowanej 

pieczęcią Wykonawcy. Próbka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami 

spowodowanymi np. przesuwaniem się próbki w opakowaniu (kartonie). 

2.3. Pliki zawierające próbkę powinny być zaszyfrowane tak aby niemożliwe było zapoznanie się 

z próbką przed upływem terminu wyznaczonego na prezentację. Hasło do rozszyfrowania 

próbki Wykonawca poda Zamawiającemu bezpośrednio przed demonstracją próbki. 

2.4. Opakowanie (karton) z próbką powinno być opisane „Próbka do oferty przetargowej na 

Opracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK w Mrągowie wraz z dostawą zestawów 

telemetrycznych i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu pn. 

„Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie” oraz nazwą i adresem Wykonawcy. 

2.5. W przypadku niezgodnego z SWZ przygotowania, opakowania, oznaczenia i zaszyfrowania 

próbki ryzyko ponosi Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych (próbki) lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka 

dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków 

dowodowych. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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, 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, 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

e) 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 

(Dz.U. poz.769), 

f) 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, 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 (art. 108 ust. 1 pkt 1 

Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp), 
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 

ust. 1 pkt 4 Pzp), 

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 (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp), 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

2. Zamawiający określa fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 109 

ust. 1-4 Pzp, tzn., że postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 Pzp, Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

(art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, 

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną (art. 109 ust. 1 pkt 2 Pzp), 

3) 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 lub ukarano za 

wykroczenie, o którym mowa w podpunkcie 2) lit. a lub b; (art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp), 

4) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
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zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 

Pzp); 

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 powyżej (art. 109 ust. 1 pkt 1-4 Pzp), Zamawiający może 

nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, 

w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 

niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 

pkt 4 Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 Pzp. 

6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 

wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 

zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy 

Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 

w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie:  

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa w/w warunku.  

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie określa w/w warunku.  

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu wykazali, że: 

1)  posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

UWAGA:  

W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku wskazanych  

wartości zostały podane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny 

spełnienia warunku oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie 

niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego 

w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień 

ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych 



 

 11 

Narodowego Banku Polskiego, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania.  

4. Zdolności technicznej lub zawodowej 

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym 

okresie), wykonał należycie co najmniej: 

a) co najmniej dwa (2) zamówienia w ramach każdego z nich Wykonawca: dostarczył 

i wdrożył kompletny systemu zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem 

nadajników w technologii łączności GSM, obejmujące min. 1500 punktów pomiarowych 

(wodomierzy). Każde z zamówień́ powinno zawierać dostarczenie oraz wymianę ̨

wodomierzy oraz instalację modułu teletransmisji, 

b) co najmniej dwa zamówienia, każde obejmujące wykonanie co najmniej 2 wzorów 

dokumentów elektronicznych, które zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium 

Wzorów Dokumentów Elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 670), oraz przygotowanie (do tych wzorów 

dokumentów elektronicznych) formularzy elektronicznych, które funkcjonowały lub 

funkcjonują na e-PUAP w ramach skrzynki podawczej e-PUAP. Wartość wykonanych 

wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy, o których mowa powyżej wynosiła co 

najmniej 50 000,00 zł brutto w ramach każdego z zamówień,  

c) co najmniej dwa (2) zamówienia w ramach każdego z nich Wykonawca opracował 

i uruchomił minimum 2 elektroniczne usługi publiczne w ramach dostawy i wdrożenia 

platformy e-usług, która to była zintegrowana z systemami finansowo-księgowymi 

w ramach pełnej automatyzacji rozliczeń zobowiązań obywateli oraz cyfrowej platformy 

integrującej dziedzinowe systemy informatyczne umożliwiające świadczenie e-usług, przy 

czym w ramach każdego z zamówień zaimplementowano na platformie formularze 

elektroniczne na poziomie dojrzałości co najmniej 3 i 4, których wzory stworzone zostały 

w ramach realizacji zamówień zgodnie z Ogólnymi zasadami tworzenia i publikacji w 

Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i przesłane do publikacji 

w CRWDE, a formularze uruchomione na platformie, nie są formularzami podlinkowanymi 

do platformy ePUAP i posiadają możliwość dokonywania płatności elektronicznej. Wartość 

każdego z zamówień, o których mowa powyżej wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto. 

2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje  lub  będzie  dysponował  osobami,  

które  będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: 

a) Kierownik Projektu - co najmniej jedną osobę, która łącznie: 

− posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarzadzaniu projektami oraz 

zarzadzaniem ryzykiem w projektach informatycznych oraz w ramach powierzonych 

zadań́ jako kierownik projektu brała lub bierze udział w realizacji co najmniej  

2 projektów, każdy o wartości co najmniej 1 mln zł brutto, realizowanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

− pełniła rolę Koordynatora (Kierownika Projektu) co najmniej 3 osobowego zespołu 

konsultantów / wdrożeniowców,  
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− posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarzadzania projektami potwierdzoną 

ważnym certyfikatem Prince2®* Practitioner lub równoważnym potwierdzającym 

wiedzę i doświadczeniem z zakresu: przygotowania projektu, zarządzania 

strategicznego projektem, inicjowania projektu, sterowania etapem, zarządzania 

jakością,̨ zarzadzanie ryzykiem, zarzadzanie wytwarzaniem produktów, zarzadzanie 

zakresem etapu oraz zamykanie projektu, 

− posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania ryzykiem projektowym, 

potwierdzoną certyfikatem M_o_R Practitioner (Management of Risk) lub innym 

równoważnym potwierdzającym wiedzę i doświadczenie z zakresu: warunków 

efektywnego zarządzania ryzykiem, politykę ̨ i strategię zarządzania ryzykiem, 

identyfikację ryzyka i jego kontekstu, pomiar efektów zarządzania ryzykiem, 

zarzadzanie ryzykiem kontraktowym i finansowym. 

b) Monter - co najmniej 3 osób, które posiadają poniższe warunki spełnione łącznie (każda 

z osób musi spełniać poniże warunki:  

− posiada min. 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z eksploatacją urządzeń 

i obiektów wod.-kan., 

− znającą zagadnienia/problemy związane z wymianą wodomierzy, w tym usuwaniu 

awarii wod.-kan. oraz umiejącą czytać dokumentację techniczną, 

− dokonała wymiany min. 200 wodomierzy wraz z zainstalowanymi nakładkami 

telemetrycznymi. 

c) Specjalista ds. cloud - co najmniej 1 osobę, która posiadają poniższe warunki spełnione 

łącznie:  

− posiada min. 3 letnie doświadczenie jako programista systemów informatycznych,  

− posiada min. 3 letnie doświadczenie jako programista rozwiązań opartych 

o architekturę cloud,  

− posiada certyfikat Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) lub równoważny,  

− brała udział jako specjalista ds. rozwiązań cloud w co najmniej jednym projekcie  

(z podaniem nazw, przedmiotu i zakresu wskazanych projektów) o wartości co 

najmniej 500.000,00 zł brutto, które obejmowały wdrożenie i zasilenie systemu 

odczytami z modułów telemetrycznych z wykorzystaniem technologii GSM. 

d) Specjalista ds. wdrożeń platformy elektronicznych usług publicznych - co najmniej 2 

osoby, które posiadają poniższe warunki spełnione łącznie: 

− posiada min. 2 letnie doświadczenie jako programista elektronicznych usług 

publicznych, 

− posiada doświadczenie w zakresie wdrażania w co najmniej dwóch zakończonych 

projektach informatycznych obejmujących wdrożenie platformy e-usług publicznych, 

uruchomienie na dostarczanej platformie e-usług publicznych dla których wzór został 

opracowany przez Wykonawcę i opublikowany w CRWDE oraz platformy 
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umożliwiającej sprawdzenie stanu zobowiązań wobec wraz z mechanizmem płatności 

elektronicznych. 

e) Tester usług elektronicznych - co najmniej 1 osobę, która posiada poniższe warunki 

spełnione łącznie: 

− posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem ISTQB Foundation* lub 

równoważnym, 

− pełnił funkcję testera przez okres 12 miesięcy, 

− uczestniczył w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych o wartości nie 

mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każdy, pełniąc funkcję testera. 

UWAGA:  

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia więcej niż dwóch funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą 

osobę. 

W przypadku, gdy w wykazie osób przedstawionym przez Wykonawcę wartości projektów zostaną 

przedstawione w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny spełnienia warunku 

oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na 

podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich 

walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia. Jeżeli w tym dniu 

nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, należy 

przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.  

3) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny certyfikat ISO 27001 oraz ISO 

27018, obejmujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w chmurach 

obliczeniowych. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani 

do łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4  

6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia, wstępnie na podstawie informacji zawartych 

w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w art. 125 Pzp, składanych na formularz JEDZ a następnie na podstawie treści 

podmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdziale VIII SWZ. 

7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które, z prac wykonają poszczególni Wykonawcy. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ. 
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9. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają te prace w ramach zamówienia, 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 (wzór zobowiązania stanowi Załącznik 7 do 

SWZ). Udostępnienie zasobów odbywa się z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) 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 część zamówienia, 

którego wskazane zdolności dotyczą. 

2) Zamawiający oceni, 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) 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. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  
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5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

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

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, na mocy art. 125 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, każdy Wykonawca musi 

dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio 

w rozdziale VI oraz w rozdziale VII SWZ. Wykonawcy muszą złożyć przedmiotowe 

oświadczenie, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowić będzie dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego 

rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, instrukcję wypełnienia dokumentu 

można znaleźć pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

1.4. Zamawiający informuje, iż dokument można wypełnić za pomocą elektronicznego narzędzia 

dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espdOświadczenie. 

1.5. JEDZ winno zawierać, w szczególności informacje, że:  

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 108 Pzp i art. 109 

ust. 1 pkt 1-4 Pzp - oświadczenie Wykonawca składa odpowiednio w części III JEDZ Tabela 

A, B, C i D,  

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

SWZ -Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ (czyli 

warunków udziału w postępowaniu) wypełnił wyłącznie sekcję α (alfa). 

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

udostępniających zasoby, przedstawia JEDZ 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. 

1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://ec.europa.eu/tools/espdOświadczenie
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą 

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do 

oferty oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (Załącznik 2 do SWZ) 

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

ma obowiązek złożyć 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 – jeżeli 

w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 

te wykonają tę część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane. (Załącznik nr 

7 do SWZ) 

3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą 

3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru.  

3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub 

inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. 

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz niepodleganie wykluczeniu. 

4.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:  

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - w zakresie niezbędnym 
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do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VII ust. 

3 pkt 1 niniejszej SWZ; 

2) Wykazu zamówień  wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału 

w postępowaniu, określonego w rozdz. VII ust. 4 pkt 1 niniejszej SWZ. Wzór wykazu 

stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; 

3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

określonego w rozdz. VII ust. 4 pkt 2 niniejszej SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 

do SWZ. 

4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 

i pkt. 2 oraz pkt. 4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego) ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. b (dotyczącej 

ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), art. 109 ust. 1 pkt. 3 

(dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu) ustawy Pzp, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

5) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

7) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
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placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

8) 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; 

9) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, 

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

10) aktualnych certyfikatów ISO 27001 oraz ISO 27018, obejmujących bezpieczeństwo 

przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych, 

11) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (np. kopia polisy wraz z dowodem jej 

opłacenia). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, 
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które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej. 

4.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4.1. pkt 1 i pkt 2, Wykonawca 
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają 
spełnienie opisanych w rozdziale VII ust. 3 pkt 1, 2 i 3 niniejszej SWZ warunków udziału 
w postępowaniu. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca zagraniczny, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4.1. pkt 5 - 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. 4.1. pkt 5, 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4.1. pkt 7, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 4.1. pkt 8, lub odpisu albo informacji 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w ust. 4.1. pkt 9 - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5.2. Dokument, o którym mowa w ust. 5.1. pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.1. pkt 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 5.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz 

pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 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 
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gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Przepis ust. 5.2. stosuje się. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu. 

9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów. 

IX INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, 

o ile jej treść jest udokumentowana. 

3. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami 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). 

4. 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 sekretariat@zwik.mragowo.pl.  .. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@zwik.mragowo.pl
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5. 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: 

6. - „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

7. 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). 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

9. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx. (Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich 

może zostać przedłożony dokument JEDZ korzystał z katalogu formatów wskazanych w załączniku 

nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). 

10. 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.  

11. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 

12. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu ofert Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem. 

13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

14. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

15. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

16. 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. 
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17. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia formie elektronicznej, 

a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

19. 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. 

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

wycofać złożonej oferty. 

21. Ofertę oraz oświadczenie na formularzu JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.). 

22. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe oświadczenia 

i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularza do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (TED lub ID postępowania) lub za pomocą poczty elektronicznej - e-mail: 

sekretariat@zwik.mragowo.pl.  

23. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej (innych niż oferta i oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych 

oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą), na wskazany w ust.  4 i 21 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). 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 

zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego 

(art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).  

X ZASADY SPORZĄDZANIA I FORMA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH SKŁADANYCH 

W POSTĘPOWANIU 

1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 

mailto:sekretariat@zwik.mragowo.pl
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 

ze zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1., przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez 

Zamawiającego w rozdziale IX SWZ.  

3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale IX SWZ. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, które zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty (tj. Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawcę niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby), jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. 

6. Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 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. 

Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje notariusz lub w przypadku:  

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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7. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.   

8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 

ust. 4 Pzp), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się 

w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, 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. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 

117 ust. 4 Pzp), lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, 

w postaci elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.  

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 

zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego 

(art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 
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XI WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się w niniejszym postępowaniu 

z Wykonawcami, w tym do komunikacji poprzez miniPotral jest: Kierownik Działu Technicznego mgr 

inż. Paweł Stefanowicz. 

XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 

stycznia 2021 r. 

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

ofertą, określonego 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, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

XIII WADIUM 

1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia wadium w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium 87 1160 2202 

0000 0000 6193 6648 z dopiskiem „Tytułem wadium w postepowaniu na: Wdrożenie e-usług 

oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. w Mrągowie”, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) 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 ze zm.). 

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b-d, 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

4. 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 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza jako wniesienie 

wadium liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta 

Zamawiającego). 
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5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b-d musi wskazywać przedmiot 

zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. 

Dokument taki w swej treści winien wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin 

obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 

poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium 

w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą, 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium Wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) którego oferta została odrzucona, 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, 

4) po unieważnieniu postępowania w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 

prawnej. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
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1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 (do złożenia lub 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych) lub art. 128 ust. 1 Pzp (do złożenia, 

poprawienia, uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 (potwierdzających niepodleganie wykluczeniu lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu) lub art. 106 ust. 1 Pzp (innych przedmiotowych 

środków dowodowych niż etykiety, certyfikaty lub sprawozdania z badań), oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu lub spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu), innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp (polegającej na niezgodności 

oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

2. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w formie elektronicznej). 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę 

działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do 

podpisania oferty.  

4. Oferta musi być złożona w oryginale. 

5. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty - wg wzoru określonego 

w Załączniku nr 1 do SWZ. 

6. Oferta powinna składać się z: 

1) Wypełnionego Formularza oferty.  

2) Zestawienie oferowanego sprzętu komputerowego wraz z kartami katalogowymi producenta.  

a) Wydruk wyniku testu wydajności dla procesora w serwerze w teście 

SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org, 

http://www.spec.org/
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b) wydruk wyniku testu wydajności dla procesora w komputerach  Average CPU Mark 

dostępnego na stronie https://www.Cpubenchmark.net, 

c) wydruk wyniku testu wydajności dla procesora w notebooku PassMark CPU Mark 

dostępnego na stronie https://www.Cpubenchmark.net, 

d) wydruk wyniku testu wydajności dla karty graficznej PassMark Performance Test w G3D 

Mark notebooka dostępnego na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php, 

e) oświadczenie, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym 

aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego 

f) dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO-9001 oraz 

ISO-14001, 

g) deklaracja CE, 

h) wydruk z listy Windows Server Catalog potwierdzający posiadanie statusu „Certified for 

Windows” dla systemów Microsoft Windows 2019,  

i) wydruk z listy kompatybilności z VMware ESXi potwierdzający, że serwer znajduje się na 

tej liście co najmniej w wersji 7.0. 

3) W zakresie oferowanych modułów telemetrycznych dla wodomierzy o średnicach DN 15 – DN 

32: 

a)  karty katalogowe, 

b)  zatwierdzenia i atesty, 

c)  DTR dla oferowanych urządzeń, 

d) autoryzacja producenta systemu uprawniająca do złożenia oferty handlowej w przypadku 

gdy Wykonawca nie jest producentem systemu telemetrii. 

7. Wraz z ofertą musi zostać złożone: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone na formularzu JEDZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), aktualne na 

dzień składania ofert, 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że 

Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, to Zamawiający uzyska je samodzielnie, 

3) oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, w przypadku wniesienia wadium 

w formie innej niż pieniężna, a dopuszczalnej zgodnie z opisem w rozdziale XIII SWZ. 

8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:  

1) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (na Formularzu oferty czyli załączniku 

nr 1 do SWZ); 

https://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php
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2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale VII i rozdziale 

VIII niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (na załączniku nr 7 do SWZ); 

3) pełnomocnictwa, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że proponowane rozwiązania 

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, o 

ile Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne opisywanym.  

9. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

9.1. Wykonawca powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych informacji, że 

nie mogą one być udostępniane. 

9.2. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnianie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 

2020 r. poz. 1913). Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu utrzymania poufności informacji objętych klauzulą, zgodnie z art. 

18 ust. 3 ustawy. 

9.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

9.4. W odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji Wykonawca jest zobowiązany wykazać, 

że informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

inny posiadający wartość gospodarczą; że informacja jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla tych osób; oraz że Wykonawca 

jest uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi, podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

9.5. Powyższe zasady mają również zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach lub dokumentach oraz ich 

wyjaśnieniach lub uzupełnieniach, składanych przez Wykonawcę w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, 

że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić najpóźniej wraz z ich 

przekazaniem przez Wykonawcę. 

10. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, w tym 

oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów oraz pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale X SWZ. 
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11. Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert - wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ustawy Pzp. 

XV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami (wskazanymi w rozdziale XIV SWZ) należy złożyć 

w terminie do dnia 21.10.2021 roku do godziny 10:00. Zamawiający wyznaczył termin na 

podstawie art. 378 ust. 2 Pzp, w związku z opublikowaniem okresowego ogłoszenia 

informacyjnego. 

2. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Dane postępowanie należy wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 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. 

5. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

6. Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

7. 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. 

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

9. 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. 

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

wycofać złożonej oferty. 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

XVI TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 10:30.  
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2. Otwarcie ofert nastąpi z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu. 

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

XVII SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w pieniądzu – 

w złotych polskich, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, cyfrowo i słownie.  

2. Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do trzech lub 

czterech miejsc po przecinku. Natomiast całkowita wartość netto i brutto oferty musi być podana 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. 

3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. Cena całkowita powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom 

wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty mieścić się musi całkowity szacunkowy koszt 

kompletnej realizacji zamówienia, w tym również wszelkie rabaty, upusty finansowe, podatek VAT 

itp. oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

4. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 

ust.2 pkt 3 Pzp). 

5. Cena oferty powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia obliczonej na 

podstawie wszystkich załączników do niniejszej SWZ. 

6. Ceny będą podlegały waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy, który 

stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  
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7. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT Wykonawca 

powinien się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie, składając je nie później niż na 14 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

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

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów usług 

(Dz.U. z 2021 r. poz.685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

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

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, 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. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatności 

nastąpią na podstawie faktur częściowych, wystawianych po wykonaniu i zakończeniu oraz 

protokolarnym odbiorze określonego zakresu prac objętych wynagrodzeniem. 

10. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. Za świadczenia dokonane bez zlecenia lub 

stanowiące samowolne niedostosowanie się do warunków umowy, wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

XVIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Ocena złożonych ofert będzie się odbywać na podstawie poniższych kryteriów:  

1) Kryterium „Cena ofertowa brutto” – 60 %, 

2) Kryterium „Wymagania techniczne I”- 20 %, 

3) Kryterium „Wymagania techniczne II – 10 %, 

4) Kryterium „Okres gwarancji” – 10%.  

2. Opis Kryterium „Cena ofertowa brutto” (C)  

1) Wykonawca za kryterium „Cena ofertowa brutto” może otrzymać maksymalnie 100 punktów 

(100 pkt x 60 %). 

2) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych reguł 

zaokrąglania, wynikających z działania:  

              Cena oferty najtańszej brutto 

Liczba punktów = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%  

     Cena oferty badanej brutto 
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3) Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej łączne wynagrodzenie 

za wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia i przeliczona według 

wzoru opisanego powyżej. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Opis Kryterium „Wymagania techniczne I” (T1) 

1) Punkty w kryterium „Wymagania techniczne I” rozpatrywane będą ̨na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, 

iż wszystkie dostarczane w ramach zamówienia moduły telemetryczne pracują ̨ 

w technologii / standardzie NB-loT oraz Cat.M1 (zakres LPWAN w licencjonowanych pasmach, 

nie może być ́w paśmie publicznym).  

2) W przypadku złożonego oświadczenia Wykonawca otrzyma 20 pkt, w przypadku  

nie złożenia / braku takiego oświadczenia w Formularzu oferty Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

4. Opis Kryterium „Wymagania techniczne II” (T2) 

1) Punkty w kryterium „Wymagania techniczne II” rozpatrywane będą ̨ na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, 

iż moduły telemetryczne obsługujące wodomierze od DN40 do DN100 posiadać będą 

dodatkowe wejście rejestrujące ciśnienie wody.  

2) W przypadku złożonego oświadczenia Wykonawca otrzyma 10 pkt, w przypadku 

niezłożenia/braku takiego oświadczenia w Formularzu Ofertowym Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

5. Opis Kryterium „Okres gwarancji” (G) 

1) Punkty w kryterium Okres gwarancji „G” - na system telemetryczny i usługi będą ̨przyznawane 

na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do 

SWZ, wg. Następujących zasad: 

a) Wykonawca, który zaoferuje 36 miesiące – otrzyma 0 punkty w niniejszym kryterium, 

b) Wykonawca, który zaoferuje 48 miesiące – otrzyma 5 punktów w niniejszym kryterium,  

c) Wykonawca, który zaoferuje 60 miesiące – otrzyma 10 punktów w niniejszym kryterium. 

2) Ocenie w kryterium „Okres gwarancji” podlegają wyłącznie oferty z okresem gwarancji 

dłuższym niż 36 miesiące, co oznacza, że okres gwarancji wynoszący 36 miesiące nie będzie 

punktowany. 

3) Złożenie oferty, w której Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 36 miesięcy 

skutkować będzie jej odrzuceniem, jako niezgodnej z treścią SWZ.  

4) Jeżeli, mimo postanowień SWZ, okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę będzie dłuższy 

niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty 

w tym kryterium będzie przyjęte 60 miesięcy. 

5) Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości miesięcy. 

6) Jeżeli Wykonawca wskaże termin gwarancji w miesiącach, ale inny niż 36, 48 lub 60 miesięcy 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował gwarancję 36 miesięcy, jeżeli w Formularzu 



 

 34 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wskaże 37-47 miesięcy, gwarancję 48 miesięcy 

jeżeli w formularzu oferty wskaże 49-59 miesięcy z zastrzeżeniem ustępu 7 i 8. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + TI +TII +G 

gdzie:  

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

TI – liczba punktów w kryterium „Wymagania techniczne I” , 

TII – liczba punktów w kryterium „Wymagania techniczne II”, 

G-liczba punktów w kryterium „Okres grawancji” 

7. Pozostałe informacje: 

1) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

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

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybierze ofertę z najniższą ceną.  

3) Jeżeli nadal nie będzie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

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

dodatkowych zawierających nową cenę.  

4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

XIX INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp. oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w  oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryterium oceny ofert. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie 

z art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedstawić dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
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1) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wskazanych do wykonania zamówienia 

wskazanych w Rozdziale VII ust. 4 pkt. 2 SWZ, 

2) kopii umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 

niż 2.000.000,00 zł na warunkach wskazanych w § 8 ust. 8 Wzoru umowy.  

6. 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. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 

pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy 

o niniejsze zamówienie Zamawiający może żądać przedstawienia stosownej umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

8. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

XX PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  

1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze 

zamówienie publiczne, są zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Także 

tam znajdują się postanowienia dotyczące możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne 

zgodnie z art. 455 Pzp. 

2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 3% całkowitej ceny brutto oferty.  

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej zawarciem. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
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4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w 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 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 4. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy: Bank Millenium 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Wdrożenie e-usług oraz systemu 

telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, 

wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 

2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało 

poręczenie lub gwarancja, 

3) wskazanie sumy poręczenia lub gwarancji, 

4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego kwoty w wysokości wskazanej w żądaniu, do pełnej kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza.  

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego.  

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg zasad określonych w art. 453 ustawy Pzp, tj.: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu 

wykonania umowy. 

XXII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę ̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie 

pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci 

elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 

majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną 

lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres 

tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego 

osobowości prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również 

pracownik tej jednostki. 

5. Odwołanie przysługuje na: 

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, 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w  ust. 6 i ust. 7 wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

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

przed upływem tego terminu. 

11. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy; zwięzłe 

przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie 

okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 

poparcie przytoczonych okoliczności. 

12. Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; dowód 

przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

13. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 - 

578 ustawy Pzp. 

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych). 

16. 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 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 

odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

17. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały w art. 579 

- 590 ustawy Pzp. 

XXIII  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH 

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, KRS 0000181669, NIP 742 13 75 296, REGON 510426218, tel. 

89 742 61 11.  

2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie się Państwo 

skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

mailto:sekretariat@zwik.mragowo.pl
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ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tejże ustawy. 

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas 

w trybie dostępu do informacji publicznej), gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa 

dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania/Zamawiającego. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

6. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to 

konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi podmiotom 

przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy w szczególności: - na świadczenie usług 

serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych, - na korzystanie z serwerów 

poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania 

danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 

danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami 

Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na 

niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula 

poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który spółka będzie Państwu 

przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy). 

7. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czasokres obowiązywania trwania umowy. 

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

11. Mają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12. Nie przysługuje Państwu:  
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− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

14. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

15. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą 

być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

XXIV DODATKOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: 

− W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 

ustawy Pzp) 

− Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 

3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 

− W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, 

zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 

− Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

(art. 76 ustawy Pzp) 

− zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp). 

− W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy 

Pzp) 
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XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  

Załączniki stanowiące integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące części zamówienia realizowanej przez konsorcjum, 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień, 

Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, 

Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis oraz przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy, 

Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów, 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy, 

Załącznik nr 10 – Zasady złożenia i badania próbki. 


