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Dotyczy:

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup sprzętu komputerowego.

Warszawa, dnia 23.10.2018 r.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm. )
zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie w sprawie
zamówień publicznych.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w
zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669).
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
Regon: 140610454
Adres do korespondencji:
BIURO FINANSÓW CBA,
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem:
www.bip.cba.gov.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 39 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 91a – 91e ustawy Pzp.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich wczytania na Platformie.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie
Platformy https://portal.smartpzp.pl/cba w zakładce e-learning.
7. Zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27czerwca 2017 r. (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (zwane dalej „Rozporządzeniem”)
informuję, że dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego to:
dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy
użyć formatu XAdES.
8. Zgodnie z zapisami §3 ust. 3 Rozporządzenia wymagania sprzętowo - programowe
dla wykonawcy:
Minimalna prędkość połączenia internetowego potrzebna do obsługi platformy to 512
Kb/s. Przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub
Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver.
1.8, podpis elektroniczny z kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla osoby
upoważnionej do założenia loginu i złożenia oferty.
9. Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia informuję, że dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf
10. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w
Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny
Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych
a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu Oferty do systemu,
11. Zamawiający informuje, że odbiorcą danych osobowych wskazanych w
dokumentacji postępowania będą upoważnieni pracownicy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz właściciel Platformy SmartPZP firma Portal PZP Sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. H. Sienkiewicza 64. Szczegółowe zapisy dot.
ochrony danych osobowych zostały zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest na zakup sprzętu komputerowego, z podziałem na
następujące zadania (części):
Zadanie 1 – zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – 494 szt.
Zadanie 2 – zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem – 469 szt.

Zadanie 3 – specjalistyczny komputer przenośny – 20 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:
kod CPV 30213000-5.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pełne zadania określone
w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi,
każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać
wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać
stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm
i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do
użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze
sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego
urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja
obsługi, licencje, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi
normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami
dodawanymi do sprzętu.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu
zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta,
konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy
rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych
w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez
Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie,
co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży
ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W
przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy),
składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie
parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp)
wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć
podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego
zasoby
Wykonawca
powoływał się
w trakcie
postępowania
o udzielenie zamówienia.
Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
9. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to
rozumieć przedmiot zamówienia opisany niniejszym rozdziale, oraz w załącznikach do
SIWZ.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania do 10 dni kalendarzowych.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

OPIS

SPOSOBU

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:

określonej

działalności

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji
zawodowej,

lub

uprawnień

do

prowadzenia

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej tj:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał – co najmniej 1 dostawę sprzętu
komputerowego o wartości min.:
- dla zadania nr 1 – 500.000,00 zł brutto,
- dla zadania nr 2 – 600.000,00 zł. brutto,
- dla zadania nr 3 – 60.000,00 zł. brutto,
2.

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 zadania.

3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2 lit. b, c, 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.

4.

Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

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) 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 art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4) 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.
5.

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

6.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) 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 (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2) 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;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
PZP
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) 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

5)

6)

7)

8)

w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
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, 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.

7.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5, 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 zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

9.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, 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.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa.1 ustawy, przewiduje możliwość najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

VII.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

LUB

DOKUMENTÓW,

JAKIE

MAJĄ

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. poz. 1126.),
Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
1.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1
SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1.1 Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący podwykonawcy.
1.3 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 do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w
jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
JEDZ dotyczących tych podmiotów.
1.5 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 złożenia wraz z
ofertą, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca powołując się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.

Uwaga:
JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
2.1 wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do
SIWZ).
2.2 Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z
podaniem konkretnych wartości parametrów (załącznik nr 1 do SIWZ).
3.

Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał (od Wykonawców,
podwykonawców, podmiotów trzecich) złożenia następujących aktualnych
dokumentów:

3.1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na arę aresztu, w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania
ofert
albo
wniosków
o
dopuszczenie
do
udziału
w postępowaniu;
3.1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, 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;
3.1.3. 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 składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
3.1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3.1.5. 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;
3.1.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.1.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
3.1.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy;
3.1.9. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
3.1.10.
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 (w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5).
3.2 w celu wykazania spełniania warunków w postępowaniu
3.2.1. wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

4.1. Zamiast
dokumentów
wymienionych
w pkt
3.1.1
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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
4.2. Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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. 4, 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. Przepis z par.7 ust. 2 Rozporządzenia
w sprawie dokumentów stosuje się.
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.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 3.1, 3.2 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia tłumaczenia na język polski tych
dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 3.1, 3.2 i 4, 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 potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Uwaga:

Szczegółowa forma złożenia
dokumentów
została wskazana
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) oraz
Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16
października
2018
r.
zmieniającego
rozporządzenie
rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:
1. Osobą
uprawnioną
przez
Zamawiającego
do
porozumiewania
się
z Wykonawcami jest Pani Julita Choińska - Wydział Zamówień Publicznych CBA tel.
22 437 13 42.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie
wyjaśnień treści SIWZ.
4. Wykonawca ma możliwość zadania pytania Zamawiającemu dotyczącego
postępowania lub dokumentu. W tym celu należy kliknąć przycisk „Zadaj pytanie”.
5. Po kliknięciu przycisku „Zadaj pytanie”, pojawi się okno, w którym wykonawca wybiera
z listy czego dotyczy pytanie oraz wpisuje jego treść. System umożliwia dodanie
załącznika do pytania klikając przycisk „+Załącznik”. Aby potwierdzić czynność
zadawania pytania, należy kliknąć przycisk „Potwierdź”. Po wykonaniu tej czynności
pojawi się komunikat „ Pomyślnie przesłano pytanie do Zamawiającego”.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1.

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:
Zadanie 1 - 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł),
Zadanie 2 - 13.0000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł),
Zadanie 3 - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),
UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka zadań, wysokość wadium stanowi
sumę wartości kwot wskazanych powyżej dla poszczególnych części zamówienia.

2.

Forma wnoszenia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach, w:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 12art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).







3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej
rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego
dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):
Centralne Biuro Antykorupcyjne
92 1010 1010 0095 9513 9120 0000
z dopiskiem
nr sprawy 70/>PU/2018/JC
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone
lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy
pieniężnej), należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Zamawiający wymaga
złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej na zasadach określonych w
Rozdziale XI – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem
wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Centralne Biuro
Antykorupcyjne.
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. pkt. 7b ustawy Pzp,
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych
w ustawie Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza, w przypadku wadium wniesionego w formie o której
mowa w pkt 5, zapisów zwalniających Gwaranta z roszczeń w przypadku zwrotu
gwarancji przed upływem terminu jej wygaśnięcia.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej
Platformy Zakupowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/cba, po uprzedniej
rejestracji na Platformie. Szczegóły dotyczące opisu sposobu przygotowania oferty
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Oferta winna być sporządzona w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną i w języku polskim, pod rygorem
nieważności.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowne
wyjaśnienia,
iż
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Uwaga. OFERTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ podczas załączania przez
wykonawcę plików, wymagane jest odpowiednie oznaczenia statusu takiego
dokumentu w kolumnie oznaczonej „Jawny”. Ustawieniem domyślnym jest jawność
załączonego pliku, aby oznaczyć plik jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa
należy oznaczyć checkbox . W przypadku, gdy dany dokument tylko w części
zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na
dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności (część jawna
bez zaznaczonego checkboxa , część zawierająca informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa z zaznaczonym checkboxem ). W celu wykazania
przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa przesłanki utajnienia należy
załączyć do oferty w formie odrębnego pliku. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z zapisami art. 10 a ust. 5 ustawy pzp. oferty, wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym JEDZ,
sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz rozporządzeniu Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego
rozporządzenie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993),
zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. 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.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa w par. 14 pkt. 2 rozporządzenia, następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadkach, o których
mowa w ust. 2a i 2b w par. 14 pkt. 2 rozporządzenia, poświadczenie za zgodność

z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.”;
8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej, należy wczytać na Platformie jako załącznik.
Uwaga: 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.
9. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy
podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2
do SIWZ).
2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu
z podaniem konkretnych wartości parametrów (załącznik nr 1 do SIWZ).
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
4) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
5) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Pełnomocnik może
być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli
dotyczy),
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (jeżeli dotyczy),
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli zachodzi taka
okoliczność);
10. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy
przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/cba w terminie do dnia 05.11.2018 do godz. 10.30.
2. Instrukcja złożenia i wycofania oferty:
1.

Instrukcja użytkownika wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy
https://portal.smartpzp.pl/cba w zakładce E-learning.

2. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty korzystając z zakładki Oferty dostępnej na
Platformie. Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk „Złóż ofertę”, który znajduje się w
prawym dolnym rogu strony aplikacji. Po kliknięciu „Złóż ofertę” Wykonawca zostanie
przeniesiony na stronę składania oferty, na której widnieją zakładki:
- Dane ogólne – zawiera dane Wykonawcy wprowadzone podczas rejestracji.
- Wykonawcy – w tym miejscu istnieje możliwość wprowadzenia danych innego
wykonawcy w przypadku występowania w danym postępowaniu więcej niż jednego
wykonawcy. W tym celu należy zaznaczyć chceckbox  „Wykonawcy występujący
wspólnie”, a następnie wypełnić dane podmiotu. Szczegóły oferty – w tej zakładce
wykonawca uzupełnia kryteria oceny ofert. Wykonawca może dodać załączniki do
składanej oferty w miejscu „Załączniki”. Aby dodać załącznik, należy kliknąć przycisk
„+ Dodaj plik” , który znajduje się w lewym dolnym rogu strony aplikacji. W tym
momencie otworzy się okno dodawania pliku. Należy wówczas kliknąć przycisk „+
Wybierz”, wybrać plik z dysku komputera a następnie potwierdza dodanie pliku
przyciskiem „Dodaj do oferty” . W chwili dodawania pliku, Wykonawca ma możliwość
zaznaczenia checkboxów dotyczących jawności oraz danych osobowych.
Ważne!: Wykonawca dołącza do platformy SmartPZP podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”,
wtedy należy użyć formatu XAdES.
Po dodaniu załączników ofertę można wysłać.
Aby wysłać ofertę należy kliknąć przycisk „Wyślij ofertę”, który otworzy okno
z podsumowaniem oraz przycisk „ Podpisz”.
Po kliknięciu przycisku „ Podpisz”, uruchomi się aplikacja Szafir, która pozwoli nam
podpisać kwalifikowanym podpisem czynność wysłania oferty analogicznie jak w
przypadku podpisywania czynności rejestracji konta Wykonawcy.
Po prawidłowym złożeniu podpisu, pojawi się okno z raportem z
podpisywania/szyfrowania dokumentów. W tym momencie oferta została prawidłowo
złożona w danym postępowaniu.
Po ponownym wejściu w kartę Oferty, wyświetla się komunikat „Oferta została już
złożona”. Przed terminem składania/otwarcia ofert, Wykonawca ma możliwość

wycofania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Wycofaj ofertę”, znajdującego się w
prawym dolnym rogu strony aplikacji.
Po kliknięciu przycisku „Wycofaj ofertę”, system zapyta czy oferta na pewno ma być
wycofana. Po potwierdzeniu wycofania oferty, pojawi się informacja „ Wycofano
ofertę”. Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty.

Miejsce i tryb otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i ich upublicznienie na Platformie
w dniu 05.11.2018 r. o godz. 11:00. Informacja z otwarcia opublikowana będzie na
Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915).
2. Wartość oferty brutto podana w Formularzu ofertowym, obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
innych opłat i podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę
w związku z realizacją umowy. Cena obejmuje również dostawę (transport) sprzętu do
miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania,
- wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
5. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez Wykonawcę
słownie i liczbą Zamawiający przyjmie jako prawidłową wartość oferty określoną
słownie.
6. Zamawiający informuje, że regulowanie płatności za wykonywanie przedmiotu
zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności
tzw. split payment

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT:
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych
na podstawie poniższych kryteriów:

Oceniane kryterium i jego znaczenie:
Zadanie nr 1 - 3
Lp.

Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

1.

Cena oferty (C)

60

zgodnie ze wzorem

2.

Okres gwarancji (G)

30

zgodnie ze wzorem

3.

Termin dostawy (T)

10

zgodnie z opisem

1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium
a) Kryterium Cena oferty
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)
b) Kryterium Okres gwarancji
G = (zaoferowany okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji spośród
złożonych ofert) x waga kryterium (30)
Uwaga:
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin gwarancji na
przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu gwarancji
na przedmiot zamówienia w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do
pełnych miesięcy,
W przypadku nie wpisania terminu gwarancji na przedmiot zamówienia Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 miesięcy Zamawiający do oceny oferty
przyjmie 60 miesięcy.
c)

Kryterium Termin dostawy

T = (najkrótszy oferowany termin realizacji / termin realizacji w badanej ofercie ) x waga
kryterium (10)
Uwaga:
1. Termin dostawy - min. 3 dni kalendarzowe, max. 10 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy.

2. Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin dostawy w
pełnych dniach kalendarzowych. W przypadku podania terminu dostawy w niepełnych
dniach Zamawiający zaokrągli „w górę” do pełnych dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą
ilość punktów, tj.
Cn = C + G + T
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. W przypadku niestawienia się
Wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy
uznaje się za
odstąpienie od zawarcia umowy.
3. Przed
zawarciem
umowy
Wykonawcy
wspólnie
ubiegający
się
o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za
najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem
umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców występujących wspólnie.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w
ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zabezpieczenie
może być wnoszone w następujących formach:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po

rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie
zastosowaniem art. 150 ust. 3-10 ustawy Pzp.

zamówienia

publicznego

wraz

z

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób
określony w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, treść gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod
względem formalno-prawnym, przez radcę prawnego Zamawiającego.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.
XVIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:
Warunki dokonania zmian
w załączniku nr 4 do SIWZ.

postanowień

zawartej

umowy

zostały

określone

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.:
1.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp.

2.

Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na
podstawie ustawy.

3.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 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.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo,
za zgodą Zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną
część:
Załącznik nr 1
– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

– Formularz ofertowy,
– Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
– Projekt umowy
– Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu 70/>PU/2018/JC
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- Pełna nazwa
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
- adres, nr telefonu i faksu, e-mail
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
- Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………
- nr konta bankowego na który należy zwrócić wadium
…………………………………………………………………………………………………
Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:

□ TAK □ NIE
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

zadanie nr 1
Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – 494 szt.
Producent……………………………………………..
Model…………………………………………………...
za cenę …………………………………zł brutto.
Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)
Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesiący).

Oferujemy dostawę urządzeń w terminie do ……………. (max. 10) dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.

zadanie nr 2
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem – 469 szt.
Producent……………………………………………..
Model…………………………………………………...
za cenę …………………………………zł brutto.
Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)
Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).
Oferujemy dostawę urządzeń w terminie do ……………. (max. 10) dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
zadanie nr 3
Dostawa specjalistyczny komputer przenośny – 20 szt.
Producent……………………………………………..
Model…………………………………………………...
za cenę …………………………………zł brutto.
Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych……………………………………………………………………..0/100)
Udzielamy ………………. miesięcznej gwarancji. (min. 36 miesięcy).
Oferujemy dostawę urządzeń w terminie do ……………. (max. 10) dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
2. Oświadczam,
iż
wybór
mojej
oferty
będzie/nie
będzie
prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on
w następującym zakresie:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których Wartość
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do towarów
powstania obowiązku podatkowego
podatku

wskazanych
bez
kwoty

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady sprzętu na
okres……………… miesięcy (minimum 24 miesiące).
4. Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamówienia
publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
6. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć1 wykonanie części
zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie:
………………………………………………………………………………………………..
następującym podmiotom …………………………………………………………………
7. Oświadczamy, że:
polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej, następujących podmiotów, które
będą brały udział w realizacji części zamówienia*
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczamy, że:
polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej, następujących podmiotów, które
nie będą brały udział w realizacji części zamówienia*
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1.
2.

..................................................................
.................................................................

.............................., dn. .......................
............................................................
(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczątka lub podpis upoważnionego przedstawiciela)
1

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uzyskanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z prowadzonym postępowaniem informuję, że:
rem danych osobowych uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego z siedzibą
w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9.
sprawuje Pełnomocnik
do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych, o którym mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1993, 2405,
z 2018r. poz. 138, 650, 730), który zgodnie z art. 22b ust. 7 tejże ustawy, o naruszeniach
przepisów ustawowych informuje organ pełniący funkcję nadzorczą dla Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego.
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 70/>PU/2018/JC prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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;
danych osobowych, − prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
zautomatyzowany.
W związku z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000), prawo Wykonawcy do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania i podlega
postępowaniu skargowemu wynikającemu z odrębnych przepisów.

Załącznik nr 5 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.

Wykonawca
celem
złożenia
oferty
rejestruje
się
na
platformie
pod
adresem:
https://portal.smartpzp.pl/cba klikając przycisk „Załóż konto”.
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas
rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie
dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany.
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu
e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/cba/elearning
2. Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być
uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące
odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.
Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) wykonawca dołącza do platformy SmartPZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu
XAdES.
3. Przed terminem składania ofert wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej
wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną ofertę brak możliwość edycji złożonej
oferty). Wykonawca loguje się na stronę https://portal.smartpzp.pl/cba , wyszukuje dane postępowanie a
następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
Szczegółowe informacje dot. Sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi
Portalu
e-Usług
SmartPZP”,
dostępnej
na
stronie
Platformy
pod
adresem
https://portal.smartpzp.pl/cba/elearning
4. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż
jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
5. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia informuje, że Platforma Portal SmartPZP jest kompatybilna
ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie
certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o
sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można
znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się
pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji
przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym
Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
7. Wymagania techniczne:
- Dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być
załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
- Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i
późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8.
oraz oprogramowanie Szafir.

