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Specyfikacja niniejsza zawiera: 

L.p.  Oznaczenie 
Części Nazwa Części 

1.  TOM I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami 

2.  TOM II Wzór Umowy Ramowej 

3.  TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia 

Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia, określa warunki ubiegania się o zawarcie 
umowy ramowej oraz kryteria oceny ofert, które posłużą Zamawiającemu do wyboru oferty 
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy ramowej, a następnie udzielania zamówień na 
podstawie tej umowy ramowej (Umów cząstkowych). 

Stosownie do treści art. 101a ust. 9 pkt 1 ustawą Pzp Zamawiający zapraszając do składania 
ofert cząstkowych na podstawie umowy ramowej stosuje te same warunki udziału 
w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia, które zostały określone w niniejszej SIWZ. 
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska 
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701 
Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/ 
Adres BIP: http://pwikczest.biuletyn.info.pl/17/strona-glowna-bip.html 
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pwik_czest  
Adres e-mail: poczta@pwik.czest.pl 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą" lub ustawą Pzp - (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) a także wydanymi na podstawie niniejszej 
ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 
ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z zastrzeżeniem przepisów Rozdziału 5. 

3. Zamawiający, z uwagi na wykonywaną działalność jest tzw. zamawiającym sektorowym, 
na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 w/w ustawy Pzp. zatem do niniejszego 
postępowania stosuje się m.in. przepisy art. 134 ust. 2, 2a oraz 2b ustawy Pzp. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy oraz kierując się opinią Urzędu 
Zamówień Publicznych, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem 
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych 
w SIWZ (tzw. przedmiotowa kwalifikacja Wykonawców), po czym dopiero wyłącznie 
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej 
Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia 
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy. 

5. W przypadku „procedury odwróconej", o której mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, 
przepis art. 26 ust. 3 ustawy będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, 
niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 
ustawy, jedynie do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 
Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty nie dołączy w/w oświadczenia, 
bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający 
wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy do jego 
uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona. 

6. Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy. 

7. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy 
ogłoszeń, platformie zakupowej oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie 
poinformował Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz 
nie przeprowadził dialogu technicznego. 

9. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
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11. Informacja o ofercie wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 

1. Czas trwania Umowy Ramowej 

Zamawiający zawrze Umowę Ramową na okres 4 lat licząc od daty podpisania umowy. 

2. Umowa Ramowa zostanie zawarta z maksymalnie dwoma Wykonawcami. 

3. Zamawiający udzielając zamówień na podstawie Umowy Ramowej (zawierając umowy 
cząstkowe) nie będzie dokonywał istotnych zmian warunków zamówienia określonych 
w Umowie Ramowej. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 
fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej 
metodą długiego rękawa.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III SIWZ. 

3. Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 

19522100-2 Żywice epoksydowe 

19240000-0 Tkaniny specjalne 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mog ą się ubiega ć Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą 
wykluczeniu oraz spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu. 

1.1. Przesłanki wykluczenia: 

1.1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę 
w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, przy czym w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d 
ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli 
osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione 
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, tj. z postępowania wyklucza się: 

a. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019r. poz. 1468 z późn. zm.), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny, 

- skarbowe, 
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c. Wykonawcę, 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 b 
powyżej; 

d. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 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; 

e. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

g. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

h. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

j. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.); 

k. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

l. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

1.1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w 
okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.: 

a. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 243, z późn. zm.) lub 
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którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 
498, z późn. zm.); 

b. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

c. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

d. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że 
Wykonawca 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. 

1.1.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

a. w przypadkach, o których mowa w pkt 1.1.1 lit. b tiret 1-3 i lit c, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w 
pkt 1.1.1. lit b tiret 1-3, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w 
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

b. w przypadkach, o których mowa: w pkt 1.1.1. lit. c i d, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

c. w przypadkach, o których mowa w pkt 1.1.1. lit.g i i lub pkt 1.1.2 lit.b i d, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

d. w przypadku, o którym mowa w pkt 1.1.1. lit. j, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e. w przypadku, o którym mowa w pkt 1.1.1. lit. k, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

1.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1.1.1 lit. b i c oraz lit. e-i lub 
pkt 1.1.2., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
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zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

1.1.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 1.1.4. 

1.1.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 1.1.1 lit. h, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

1.1.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

1.2. Warunki udziału w post ępowaniu. 

1.2.1. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym 
zakresie żadnych wymagań. 

1.2.2. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym 
zakresie żadnych wymagań. 

1.2.3. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które w okresie ostatnich 3 lat przed 
składaniem ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie) wykonały należycie dostawy materiałów do renowacji sieci kanalizacyjnych, 
tj. żywicy epoksydowej z utwardzaczem (o czasie rozpoczęcia reakcji żelowania nie 
mniejszym niż 180 min i stosunku mieszania składników 100:28) w ilości łącznie nie 
mniej niż 50.000 kg, rękawów filcowych zgrzewanych, pokrytych powłoką PU 
nałożoną metodą ekstruzji (czyli poprzez nałożenie PU w postaci płynnej w taki 
sposób aby doszło do powierzchniowego wniknięcia poliuretanu we włókna 
poliestrowe filcu) w ilości nie mniej niż 10.000 m. W przypadku wspólnego ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane 
będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe - w tym celu Wykonawcy składający 
ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz dostaw oraz dowody, że dostawy 
te zostały wykonane należycie. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

1.2.4. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 
innych podmiotów. 

a. 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, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

b. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w pkt 1.2. 
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c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

d. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

e. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w 1.2.4. lit a, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.2.4. lit. a. 

2. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków 
udziału w post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2.1. Oświadczenie Wykonawcy i dodatkowe dokumenty doł ączane do oferty. 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), oświadczenia 
i formularze) Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, z wykorzystaniem platformy zakupowej Zamawiającego 
https://platformazakupowa.pl/pwik_czest. 

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków 
o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

2. W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wskazanych przez Zamawiającego 
w niniejszej IDW, Wykonawca wraz z ofertą, na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp, składa oświadczenie w formie: 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dal ej: JEDZ) , stosownie 
wypełnionego (np. na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej IDW), 
zgodnego ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 
2014/25/UE. 

JEDZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego 



TI.261.04.2019 

9 
Tom I – Instrukcja dla Wykonawcy 

postępowania (Załącznik nr 5 do IDW) jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania) w 
miejscu zamieszczenia SIWZ, na Platformie zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pwik_czest w zakładce: postępowania. 

Uwaga: Wykonawca mo że się ograniczy ć do zło żenia w sekcji α w części IV 
zatytułowanej Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ  ogólnego o świadczenia o 
spełnieniu wszystkich warunków udziału i braku pods taw wykluczenia w 
niniejszym post ępowaniu (kryteria kwalifikacji). 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ 
dotyczące podmiotów, na zasoby których się powołuje. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące Podwykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym 
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wskazał, że poszczególne informacje wskazane 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że są spełnione kryteria wskazane w art. 11. ust. 2 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., 
poz. 1010 z późn. zm.), w celu ustalenia podstaw i zasadności dokonanego 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące każdego elementu zastrzeżonego 
w ofercie, w szczególności wskazujących: 

- jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje mające wartość gospodarczą dla Wykonawcy w rozumieniu Ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- jakie działania Wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które 
zostały zastrzeżone, 

- jaką wartość przedstawiają dla Wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być załączone na platformie 
zakupowej w osobnym miejscu i osobnych plikach oznaczonych np. „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, z oddzielnym plikiem zawierającym uzasadnienie objęcia 
informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający dopuszcza by uzasadnienie dla 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorcy stanowiło osobny dokument (będzie jednak 
merytoryczną częścią oferty). Winno nosić np. tytuł „Uzasadnienie zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa” i zostać złożone w formie elektronicznej, podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na platformie zakupowej (wczytane jako 
załącznik). 
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Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ww. ustawy skutkować będzie odtajnieniem informacji przez Zamawiającego. 

2.2 Oświadczenie i dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału 
w post ępowaniu. 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa rozdziale V pkt 1.2 IDW. Dokumenty te zostały 
szczegółowo wskazane w pkt. 2.4, 2.5 oraz 2.6 poniżej. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, zgodnie 
z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z póżn. zm.). 

2.3 Oświadczenie i dokumenty potwierdzaj ące brak podstaw do wykluczenia. 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
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celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z póżn. zm); 

8. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien 
złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. 

Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

- pkt 2.3.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- pkt 2.3.2 -2.3.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

� nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.11, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Zapisy dot. terminów ich wystawienia stosuje się 
odpowiednio. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.3.1, składa dokument, o którym mowa w 
pkt 2.3.11 tiret pierwsze, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 
dot. terminów ich wystawienia stosuje się odpowiednio. 

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

2.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzaj ące spełnianie przez Wykonawc ę 
warunków udziału w post ępowaniu dot. zdolno ści technicznej lub zawodowej. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 

- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (przedmiotowy wykaz 
Wykonawca składa na wzorze stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej IDW), 
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały terminowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

Przedkładane dowody/dokumenty/oświadczenia potwierdzające, że wykonane przez 
Wykonawcę zamówienia zostały wykonane należycie powinny zawierać co najmniej: 

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował 
zamówienie, którego dokumenty dotyczą, 

- wskazanie podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie, 
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- wskazanie zakresu realizowanego zamówienia 

- wskazanie daty wykonania oraz wskazanie miejsca wykonania 

- opinię podmiotu na rzecz którego realizowane było zamówienie stwierdzającą, że 
zamówienie zostało wykonane należycie 

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz, oświadczenie lub dowody, o których 
mowa wyżej, będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

2.5. Oświadczenie i dokumenty dot. podmiotów trzecich. 

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, 
które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.3 ppkt 1-9 
powyżej, potwierdzających brak podstaw wykluczenia. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 
2.3 ppkt 1-9 powyżej (dotyczących braku podstaw wykluczenia), dotyczących 
Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

2.6. Forma składanych dokumentów. 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 2.3, 2.4 lub 2.5 powyżej, w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 2.3, 2.4 lub 2.5 powyżej, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 
są one aktualne. 

3. Oświadczenia, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. 

4. Dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, inne niż 
oświadczenia, o których mowa w ppkt 3 powyżej, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej za 
pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego podmiotu poświadczającego dany 
dokument. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

9. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

2.7. Sposób oceny spełnienia wymaga ń Zamawiaj ącego. 

1. Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w niniejszym rozdziale V IDW, zostanie dokonana według formuły „spełnia - 
nie spełnia". 

2. Ocena czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych 
w niniejszym rozdziale V IDW, nastąpi na podstawie oświadczenia wstępnego 
wskazanego w JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń przedłożonych na wezwanie 
Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy. Z dokumentów i oświadczeń musi 
wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania 
ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych 
warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu 
czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

2.8. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.) – Mając na 
uwadze fakt, że ww. warunek nie dotyczy dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań 
w tym zakresie. 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe. 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl 

2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
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3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

UWAGA! W sytuacji złożenia przez Wykonawcę oferty na platformie zakupowej oraz 
jednoczesnego przesłania oferty na adres e-mail Zamawiającego lub w formie 
pisemnej na adres Zamawiającego, Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył dwie 
lub więcej ofert, co skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez 
Wykonawcę ofert. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumencie potwierdzającym status 
prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być 
sporządzone w postaci elektronicznej (oryginał dokumentu, a nie skan) i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione 
do reprezentacji. 

6. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń 
przez osob(ę) niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione 
do reprezentacji. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Uwaga: Celem prawidłowego zło żenia oferty prosz ę o zapoznanie si ę z instrukcj ą 
składania oferty dla Wykonawcy pod adresem: https:/ /platformazakupowa.pl/ 

2. Forma oferty. 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 
elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SIWZ, składane są w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne 
z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, o której mowa w pkt. 4) powyżej następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

6. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w 
języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się 
złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, 
że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej, może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem 
platformy zakupowej może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie ofertę 
(poszczególny załącznik/załączniki). W tym celu, w zakładce „Załączniki” Wykonawca 
korzysta z Polecenia „usuń”, po wybraniu odpowiedniego załącznika/załączników. 
Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać oferty (załączników). 

3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_czest w terminie najpóźniej do dnia 
03.10.2019 r. do godz. 11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego mieszczącej 
się przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w Częstochowie na sali konferencyjnej o godzinie 
12:00 za pomocą platformy zakupowej. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 
www.platformazakupowa.pl. informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej, w następujący 
sposób: 

a. Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje wszystkie dokumenty składające się 
na ofertę, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez 
polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać 
wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika 
następuje poprzez polecenie „Zapisz”. 

b. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę  przedsiębiorstwa, powinny zostać 
załączone osobno, pod nazwą „Tajemnica przedsiębiorca” lub „Informacje 
niejawne”. Zaleca się aby każdy dokument (lub część dokumentu) zawierający 
tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. 

c. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest 
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został 
wczytany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (wczytanie załącznika). 

d. o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania złożenia 
oferty na platformie zakupowej. 

UWAGA! Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna 
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się z treścią oferty przed upływem terminu na jej złożenie (np. poprzez wczytanie przez 
Wykonawcę oferty w zakładce „Pytania/Informacje”). 

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców: 

a. JEDZ składa każdy z Wykonawców; 

b. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia  składa 
każdy z Wykonawców; 

c. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawcy składają tak, by wykazać wspólne spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu;  

3. Ponadto, tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni przed podpisaniem Umowy Ramowej, 
zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej 
treści co najmniej następujące postanowienia: 

a. wyznaczenie Lidera; 

b. wzajemne zobowiązania Partnerów; 

c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów; 

d. brak możliwości wypowiedzenie Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia; 

e. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia. 

VIII. WADIUM 

1. Wysoko ść wadium  

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

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

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z póżn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w Banku 
BGŻ BNP PARIBAS o/ Częstochowa Nr 51 2030 0045 1110 0000 0197 8860.  
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4. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za 
pośrednictwem platformy zakupowej - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w 
formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. III SIWZ - z zastrzeżeniem, 
iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. 
wystawcę gwarancji/poręczenia. Zamawiający nie dopuszcza składania skanu 
wystawionego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Oryginał wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa za pośrednictwem 
platformy zakupowej. 

5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w wymaganej formie oraz 
wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Uwaga! Przez zwrot wadium wniesionego w postaci 
dokumentu elektronicznego należy rozumieć złożenie przez Zamawiającego 
Wykonawcy oświadczenia o zwrocie wadium. 

7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku tym 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust.2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami 
w przypadku, gdy: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
wynikające z warunków o których mowa w Tomie I, II i III SIWZ. 

2. Ewentualne upusty, jakie stosuje Wykonawca muszą być uwzględnione w cenach 
jednostkowych. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich. 

4. Cenę oferty należy podać oddzielnie jako netto i brutto z uwzględnieniem VAT. 

5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

X. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

a Cena 60 % 60 punktów 
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b Okres gwarancji 
technologicznej 40 % 40 punktów 

2. Zasady oceny ofert: 

a. kryterium „Cena" (C) 

W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

���ść	��	
�ó =
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Maksymalna liczba punktów w kryterium „Cena" (C): 60 pkt. 

b. kryterium „Okres gwarancji technologicznej" (G). 

Minimalny termin gwarancji technologicznej zaoferowany przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Za zaoferowanie gwarancji 
technologicznej w minimalnym zakresie, tj. 36 miesięcy – Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku kryterium „Okres gwarancji technologicznej" oferta otrzyma ilość punktów 
wg następującej zasady: 

- gwarancja wynosząca 36 miesięcy - 0 punktów 

- gwarancja w przedziale od 37 do 47 miesięcy - 10 punktów, 

- gwarancja w przedziale od 48 do 59 miesięcy - 25 punkty, 

- gwarancja w przedziale 60 i więcej miesięcy - 40 punktów. 

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji technologicznej wyłącznie w pełnych 
miesiącach. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji technologicznej 
Wykonawca winien wpisać w formularzu oferty. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji technologicznej” (G): 40 pkt. 

3. Oceną końcową będzie suma punktów z kryterium C „Cena" + G „Okres gwarancji 
technologicznej". 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

XI. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Wykonawca zwraca się ze stosownym wnioskiem za pomocą platformy zakupowej. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania ofert, 
o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na platformie zakupowej, 
bez wskazywania źródła zapytania. 
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4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Wykonawca we własnym zakresie 
musi uzyskać wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty i realizacji zamówienia. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą korespondencji prowadzonej poprzez platformę 
zakupową. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na platformie 
zakupowej. 

7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieszcza informację na platformie 
zakupowej. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. 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. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

XIII. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a. jest niezgodna z ustawą; 

b. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
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g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

h. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie 
terminu związania ofertą; 

i. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

j. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

k. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Oferta z rażąco niską ceną 

a. jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

• oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.); 

• pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

• wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

• wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

• powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

b. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

• wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w lit. a) powyżej, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

• wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w lit. a) powyżej." 

c. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na Wykonawcy. 

d. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XIV. UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 



TI.261.04.2019 

22 
Tom I – Instrukcja dla Wykonawcy 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

b. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej IDW. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz jej cenę. 

3. Zamawiający zawrze Umowę Ramową w terminie podanym przez Zamawiającego nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

4. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a. zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

b. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej; 

c. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej; 

d. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

e. jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ [wzór umowy w sprawie 
zamówienia publicznego]; 

f. umowa podlega unieważnieniu: 

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp, 

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
niniejszej SIWZ. 

g. umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art.146 ust. 2 pkt1-2 Ustawy Pzp. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie II niniejszej SIWZ 
(Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 ustawy Pzp. 

2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
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zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 
Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 powyżej 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. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, 

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI Ustawy Pzp. 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

XVII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJ ĄCYM 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej również: Platforma), która 
znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_czest (Profil nabywcy), 
pod nazwą postępowania. 
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość" znajdującego się na stronie 
danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość" po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji "Komunikaty". 

4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
do tego konkretnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie 
i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest 
bezpłatne. 

6. Instrukcja korzystania z Platformy: 

a. w przypadku posiadania konta na Platformie – zgłoszenie do postępowania wymaga 
zalogowania Wykonawcy do Platformy; 

b. w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy wyszukać 
przedmiotowe postępowanie bezpośrednio na Platformie lub poprzez Profil nabywcy 
Zamawiającego (link z logo Zamawiającego, a następnie zakładka „Postępowania”), 
wybrać postępowanie. 

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 
Zakupowej, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

b. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. 

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format 
plików.pdf. 

f. zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -Zalecany 
format: .pdf. 

8. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się 
użyć formatu XAdES. 
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9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia (w tym JEDZ) lub elektroniczne kopie 
dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę 
przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert.  

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie 
Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 

11. Informacja na temat kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

a. Pliki oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie widoczne są jako 
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu 
przez Zamawiającego po terminie otwarcia ofert; 

b. Oznaczenie czasu przekazania danych przez Platformę stanowi przypiętą do 
dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

12. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy prosi o 
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem +48 22 101 02 
02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszystkich informacji związanych z 
procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy od 
poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00. 

13. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po 
stronie serwera Platformy oraz użytkownika (Wykonawcy).  

14. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, 
aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. 
awaria Platformy, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. 
aktualnej przeglądarki, itp. 

15. W przypadku większych plików Zamawiający zaleca skorzystanie z instrukcji pakowania 
plików dzieląc je na mniejsze paczki, np. po 75 MB każda (instrukcja dla Wykonawców 
znajduje się na Platformie). 

16. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 
za wiążący. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz wykonanych zamówień 

3. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy 

4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Wstępnie wypełniony przez Zamawiającego – formularz Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – do wypełnienia w pustych miejscach przez 
Wykonawcę (espd-request.xml) 

6. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

7. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ-
ESPD) 


