
  
 
CBA/F-WZP/3302/2018 

 
 

 
                   „ZATWIERDZAM” 

 
 

Dyrektor Biura Finansów 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 
Daniel Art 

 
 
 

 
 

Sprawa nr 76/>PU/2018/EMi 

  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 
 
 
 
Dotyczy: 
 
 

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę oprogramowania oraz przedłużenie licencji na 

użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego 

dla oprogramowania z informatyki śledczej.    

 

 
 
 

 
Warszawa, dnia 29.11.2018 r. 

 
 
 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
00-583 Warszawa 
Al. Ujazdowskie 9 

 
REGON: 140610454 

NIP: 701 – 00 – 25 - 324 



Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: dostawa oprogramowania oraz przedłużenie licencji na 
użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla 
oprogramowania z informatyki śledczej, 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 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie. 

 
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 (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 380), 
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 1999r.  
o języku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

 
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.cba.gov.pl 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  

w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której 
mowa w art. 91a – 91e ustawy Pzp. 

mailto:zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
http://www.cba.gov.pl/


 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania oraz przedłużenie 

licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia 
technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej, z podziałem na 
zadania:  
 
Zadanie nr 1  
Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz 
wsparcia technicznego przez okres 2 lat dla oprogramowania UFED 4PC i UFED 
PA o numerach kluczy sprzętowych: 462168324/9613122, 
1241103268/9613141, 231299189/9607782 w ilości 3 sztuk lub rozwiązanie 
równoważne. 
Zadanie nr 2 
Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz 
wsparcia technicznego przez okres 2 lat dla oprogramowania MOBILedit 
Forensic Express w ilości 10 sztuk lub rozwiązanie równoważne. 
Zadanie nr 3 
Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz 

wsparcia technicznego przez okres 4 lat dla oprogramowania Belkasoft Evidence 

Center 2017 o numerze klucza sprzętowego 358174F6 w ilości 1 sztuka lub 

rozwiązanie równoważne. 

Zadanie nr 4 
Oprogramowanie do oględzin rejestratorów wraz z udzieleniem nieograniczonej 

w czasie licencji niewyłącznej w ilości 1 sztuka. 

Zadanie nr 5 
Oprogramowanie do oględzin nośników cyfrowych z systemem operacyjnym 
Windows/Mac oraz kopii i oględzin telefonów komórkowych wraz z udzieleniem 
nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej w ilości 1 sztuka 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ. 

 
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień 

kodem: kod CPV 72000000-5, 48000000-8 
 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego  
o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.  

 
6. 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. 
 

7. 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. 22 a 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.  
 

8.  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 realizacji zamówienia:  do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 
 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, 



b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej   

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  
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania;  

5) 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;  

6) 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;  

7) 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;  

8) 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 LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ              
WYKONAWCY 

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 na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i kryteria selekcji (zalecaną treść oświadczenia zawiera 
załącznik nr 3 do SIWZ). 
 

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w 1.1 niniejszego rozdziału składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  
 

1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich wykluczenia  
z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach  
w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału.  

 
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 zamieszcza 
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1 
niniejszego rozdziału.  

 
 
2. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 

 
2.1 wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 

do SIWZ). 
2.2  W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga 

wskazania nazwy oprogramowania wraz opisem minimalnych parametrów 
technicznych.  
 

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. 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;  

3.2. 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;  

3.3. 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;  

3.4. 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;  

3.5. 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; 

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

3.7. 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;  

3.8. 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;  

3.9. 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); 

3.10. 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) 

 
4.  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

4.1. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt 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 oraz ust. 5 
pkt 5 i 6 ustawy;  

4.2. Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 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.  
 
5. Wymagana forma składanych dokumentów: 
5.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są  
w oryginale.  

5.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem.  

5.3. 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.  

5.4. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych 
dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być 
dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

5.5. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 

5.6. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu, 

5.7. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski. 

 
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 Edyta Miros - Wydział Zamówień Publicznych CBA tel. 
22 437 13 49 

 
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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych poniżej. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane  
z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony  
w rozdziale II niniejszej SIWZ.  

 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
5. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu, poczty  elektronicznej po 

godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) 
zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.  

 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 
jednak nie później niż na 2 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. 

 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 



XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego 
(zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub  
w imieniu innego Wykonawcy (ów).  
 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi 
być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 
wobec osób trzecich. 
 

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  
o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią 
oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień 
wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące 
wymagania: 

a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą 
dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące 
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana 
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi 
oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp  

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający 
będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawców 
oraz ich zdolność techniczną lub zawodową. 

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest  

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy 
Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. 

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane  
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym  
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 

6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była 
zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz 
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) 



upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej 
parafkę). 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół 
postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.  

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego. 

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie 
później niż w terminie składania ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do 
wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć 
klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika (np.  
w oddzielnej kopercie). Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących 
„tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
 

a) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 
 

Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa 
Przetarg nr 76/>PU/2018/EMi 

Nie otwierać przed dniem 7.12.2018 

 
c) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną 

nazwą i adresem Wykonawcy. 
d) Ofertę należy złożyć do dnia 7.12.2018 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów 

CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

e) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie 
oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania 
ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

f) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu 
do wniesienia odwołania. 

 



Miejsce i tryb otwarcia ofert 
 
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 7.12.2018 r. o godz. 11:00. 
 
2. Modyfikacja i wycofanie oferty: 

 
a) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty 
musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty,  
tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej  
z dopiskiem „ZMIANA”. 

 
b) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 

 
c) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert. Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej 
napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy 
wprowadzaniu zmian do oferty. 

 
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do 
występowania w imieniu Wykonawcy.  
 
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 przedmiotu 
zamówienia 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. 

 
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: 

 
 

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 Termin realizacji 
 
Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać termin realizacji, który 
należy podać w dniach. Maksymalny termin realizacji wynosi 5 dni roboczych. 

 
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:  
  
T = (najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ofert / badany termin realizacji) x 
waga kryterium (40)  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska 
największą ilość punktów, tj. 

Cn = C + T   
 

Lp. Nazwa kryterium  Waga w % Sposób oceny 

1. Cena oferty (C) 60 zgodnie ze wzorem 

2. Termin realizacji (T) 40 zgodnie ze wzorem 



XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
 
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. 
 

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. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
 
 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
 

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych  
w Projekcie umowy – Załącznik nr 4, 4a do SIWZ.  

 

XVIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY: 

 
Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy. 
  
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 
następujących czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego;  



4) opisu przedmiot zamówienia;  

5) wyrobu najkorzystniejszej oferty.  
 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 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, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób.  

 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone 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 – Formularz ofertowy,  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 4 – Projekt umowy – zadania 1, 2, 3 
Załącznik nr 4a – Projekt umowy – zadania 4, 5 
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zadanie nr 1  
Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego przez okres 2 lat  

dla oprogramowania UFED 4PC i UFED PA o numerach kluczy sprzętowych: 462168324/9613122, 1241103268/9613141, 231299189/9607782 w 

ilości 3 sztuk lub rozwiązanie równoważne. 

 

Lp. Opis minimalnych parametrów Ilość  

1. 

Oprogramowanie do kopiowania oraz oględzin zawartości pamięci telefonów komórkowych, 

tabletów, bezzałogowych statków powietrznych oraz urządzeń nawigacyjnych. 

 

Warunki równoważności: 

 

Dedykowane rozwiązanie sprzętowo-programowe do wykonywania kopii fizycznych/logicznych 

pamięci telefonów komórkowych: 

 

 zestaw przewodów i adapterów umożliwiających m.in. wprowadzanie urządzeń działających pod 

kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android w tryb serwisowy i wykonywanie fizycznych oraz 

logicznych kopii zawartości pamięci, 

 zestaw przewodów i adapterów umożliwiających odczyt pamięci w trybie logicznym i fizycznym  

z urządzeń działających pod kontrolą innych niż iOS oraz Android systemów operacyjnych. 

 Obsługa dedykowanej, wyposażonej w statyw zewnętrznej kamery USB, umożliwiającej 

fotografowanie ekranu urządzeń, 

 adapter umożliwiający odczyt oraz programowanie zawartości kart MiniSIM/MicroSIM/NanoSIM, 

 zestaw kart SIM gotowych do programowania, umożliwiających uruchamianie starszych urządzeń 

bez logowania się do sieci operatora, 

 czytnik kart pamięci CF/MS/XD/SD/MicroSD ze sprzętową blokadą zapisu, 

 zewnętrzny moduł USB umożliwiający podłączenie przewodów korzystających ze złącz USB oraz 

RJ45 jak również odczyt kart MiniSIM. 

 

 

 

 

 

3 sztuki 



 

 

Wsparcie: 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń działających w oparciu o system Android  

w wersji do 9.0, 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń działających w oparciu o system iOS do wersji 

12.1, 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń działających w oparciu o inny niż Android i iOS 

system operacyjny, taki jak Symbian, Blackberry OS, Samsung BADA/Tizen OS, Windows Phone, 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń latających (m.in. bezzałogowe statki 

powietrzne), 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń nawigacyjnych (m.in. nawigacje 

samochodowe), 

 karty pamięci typu flash,  

 karty SIM, 

 możliwość odczytu poświadczeń logowania do usług sieciowych wykorzystywanych w 

analizowanym urządzeniu. 

  

Kopiowanie: 

 fizyczne do formatu  BIN/RAW/UFD, 

 logiczne do formatu UFD, 

 selektywne kopiowanie np. tylko wiadomości SMS, tylko kontakty itp., 

 tworzenie sum kontrolnych MD5, SHA-1 wykonanych kopii. 

 

Szyfrowanie: 

 wsparcie dla odczytu szyfrowania używanego w systemie Android oraz iOS, 

 wsparcie deszyfracji kopii iTunes backup / Android backup w trakcie procesu odczytu danych  

z urządzenia 

 

Licencjonowanie: 

 USB dongle.  

 

 

 



 

 

Dedykowane rozwiązanie programowe do analizowania zawartości pamięci oraz kopii logicznych 

oraz fizycznych z urządzeń mobilnych oraz wykonywanie raportów. 

 

Oprogramowanie wspierające pliki: 

 UFD, RAW, BIN, 

 pliki ADB android backup, 

 Pliki Itunes backup. 

 

Analiza:  

 iTunes backup, 

 odzyskiwanie plików usuniętych, również z przestrzeni niezaalokowanej (carving), 

 komunikatory (skype, facebook messanger, viber), 

 podgląd analizowanych danych w trybie hexadecymalnym, 

 obsługa zakładek w trybie hexadecymalnym (bookmarks.) 

             

Raportowanie: 

 eksportowanie do PDF, HTML, DOCX, TXT, 

 możliwość tworzenia raportów w formacie UFDR, 

 dostosowywanie widoku raportu. 

 

Licencjonowanie: 

 USB dongle. 

 

Wsparcie techniczne dla oprogramowania:  

 2 lata.  
 

 

 

 



 

Zadanie nr 2 
 
Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego przez okres 2 lat  

dla oprogramowania MOBILedit Forensic Express w ilości 10 sztuk lub rozwiązanie równoważne. 

 

Lp. Opis minimalnych parametrów Ilość  

1. 

Oprogramowanie do kopiowania oraz oględzin zawartości pamięci telefonów komórkowych  

i tabletów. 
 

Warunki równoważności: 
 

Dedykowane rozwiązanie sprzętowo-programowe do wykonywania kopii fizycznych/logicznych 

pamięci telefonów komórkowych: 

 zestaw przewodów i adapterów umożliwiających odczyt pamięci w trybie logicznym z urządzeń 

działających pod kontrolą systemów operacyjnych miedzy innymi iOS i Android, 

 zestaw przewodów i adapterów umożliwiających odczyt pamięci w trybie fizycznym z urządzeń 

działających pod kontrolą systemów operacyjnych Android, 

 aktualizacja oprogramowania z poziomu GUI programu, 

 możliwość przeprowadzania równolegle ekstrakcji z wielu urządzeń, 

 system licencjonowania nie wymagający sprzętowego klucza USB, 

  adapter umożliwiający odczyt oraz programowanie zawartości kart MiniSIM/MicroSIM/NanoSIM, 

 zestaw kart SIM gotowych do programowania, umożliwiających uruchamianie starszych urządzeń 

bez logowania się do sieci operatora. 

 

Wsparcie: 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń działających w oparciu o system Android  

w wersji do 9.0, 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń działających w oparciu o system iOS do wersji 

12.1, 

 odczyt i dekodowanie zawartości pamięci urządzeń działających w oparciu o inny niż Android i iOS 

system operacyjny, taki jak Symbian, Blackberry OS, Samsung BADA/Tizen OS, Windows Phone, 

 karty SIM, 

 możliwość pozyskiwania danych z usług zewnętrznych, przechowywanych na serwerach firm 

trzecich, min. Apple iCloud. 

 

 

10 sztuk 



 

 

Kopiowanie: 

 selektywne kopiowanie np. tylko wiadomości SMS, tylko kontakty itp., 

 obliczanie sum kontrolnych skopiowanych danych. 

Szyfrowanie: 

 wsparcie dla odczytu szyfrowania używanego w systemie Android oraz iOS, 

 Wsparcie deszyfracji kopii iTunes backup / Android backup w trakcie procesu odczytu danych  

z urządzenia. 

 

Raportowanie: 

 między innymi do formatu HTML, 

 możliwość tworzenia raportów m.in. w formacie UFDR, 

 dostosowywanie widoku raportu. 

 

Wsparcie techniczne dla oprogramowania:  

 2 lata.  
 

 

 

  
Zadanie nr 3 
 
Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego przez okres 4 lat  

dla oprogramowania Belkasoft Evidence Center 2017 o numerze klucza sprzętowego 358174F6 w ilości 1 sztuka lub rozwiązanie równoważne. 

 

Lp. Opis minimalnych parametrów Ilość  

1. 

Rozwiązanie programowe do wykonywania oględzin nośników cyfrowych z systemem operacyjnym 

Windows/Mac 
 

Warunki równoważności: 
 

System: 

 oprogramowanie pracujące na Windows 10x64. 

 

 

 

1 sztuka 



 

Praca na kopiach w następujących formatach: 

 obrazy nośników: EnCase E01/Ex01/L01/Lx01,FTK, DD, Xways, DMG 

 Virtualne maszyny: VMWarem Hyper-V/VirtualPC, VirtualBox 

 RAM: kopie RAM (dumps), plików ‘hibernation files’ i  ‘page files’. 

 

Wsparcie dla Systemów plików: 

 APFS, FAT, exFAT, NTFS, HFS+, ext2, ext3, ext4. 

 

Tworzenie obrazów nośników cyfrowych: 

 DD 

 Format EnCase E01 z wyliczeniem sum kontrolnych. 

 

Analiza:  

 ustawienia systemu (konta użytkowników, zainstalowane oprogramowanie) 

 wyszukiwanie plików po sygnaturach 

 wyodrębnianie metadanych plików  

 odzyskiwanie plików usuniętych 

 komunikatory internetowe 

 media społecznościowe (facebook, twitter, linkedin itp.) 

 aplikacje internetowe 

 wiadomości pocztowe (eml, pst/ost, dbx, apple mail). 

 wszystkie wiodące przeglądarki internetowe 

 

Raportowanie: 

 tworzenie raportu w formie darmowej aplikacji (Reader) umożliwiającej przeglądanie 

wyeksportowanego materiału w aplikacji. 

 

Licencjonowanie: 

 USB dongle. 

 

Wsparcie techniczne dla oprogramowania:  

 4 lata.  
 



 

 

 
Zadanie nr 4 
 
Oprogramowanie do oględzin rejestratorów wraz z udzieleniem nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej w ilości 1 sztuka. 

 

Lp. Opis minimalnych parametrów Ilość  

1. 

Dedykowane rozwiązanie programowe do wykonywania oględzin dysków z rejestratorów 

 możliwość wyodrębniania zapisu audio/video 

 odzyskiwanie wykasowanych zapisów audio/video 

 praca na częściowo uszkodzonych/nadpisanych nośnikach 

 praca na dyskach fizycznych lub obrazach dyskowych 

 

Wsparcie dla najpopularniejszych formatów zapisu DVR 

 DHFS, RSFS, WFS 

 hikivision, zhiling, FS3, KSF, JF, Keeper, MCG, VVF, HYAV, AVtech, IFV 

 D-mac, Eagle, Jovision, Juanvision, TDFS, ZENO 

 icatch, iVenaydr, TP-LINKFHDRH 

 Acegearm, Common, Novus, JVS_SV7 
 

Licencjonowanie: 

 USB dongle. 

 

Wsparcie techniczne dla oprogramowania:  

 4 lata.  
 

 

 

1 sztuka 

 



 

Zadanie nr 5 
 
Oprogramowanie do oględzin nośników cyfrowych z systemem operacyjnym Windows/Mac oraz kopii i oględzin telefonów komórkowych wraz 

z udzieleniem nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej w ilości 1 sztuka. 

 

Lp. Opis minimalnych parametrów Ilość  

1. 

System: 

 oprogramowanie pracujące na Windows 10x64. 

 

Praca na kopiach w następujących formatach: 

 obrazy nośników: EnCase E01/Ex01/L01/Lx01,FTK, DD, Xways, DMG 

 Virtualne maszyny: VMWarem Hyper-V/VirtualPC, VirtualBox 

 RAM: kopie RAM (dumps), plików ‘hibernation files’ i  ‘page files’  

 Backup’y telefonów Android i iOS, zrzuty UFED, JTAG oraz chip-off. 

 

Wsparcie dla Systemów plików: 

 APFS, FAT, exFAT, NTFS, HFS+, ext2, ext3, ext4 

 Android, iOS, Blackbery, Windows Phone. 

 

Tworzenie obrazów nośników cyfrowych: 

 DD 

 format EnCase E01 z wyliczeniem sum kontrolnych. 

 

Analiza nośników: 

 ustawienia systemu (konta użytkowników, zainstalowane oprogramowanie) 

 wyszukiwanie plików po sygnaturach 

 wyodrębnianie metadanych plików  

 odzyskiwanie plików usuniętych 

 komunikatory internetowe 

 media społecznościowe (facebook, twitter, linkedin itp.) 

 aplikacje internetowe 

 wiadomości pocztowe (eml, pst/ost, dbx, apple mail) 

 wszystkie wiodące przeglądarki internetowe 

 

 

1 sztuka 



 

 wbudowany podgląd dokumentów MS Office, OpenOffice, PDF, RTF 

 wbudowany podgląd baz SQL 

 wbudowane przeglądanie struktury plików, plików systemowych i ukrytych 

 wsparcie dla baz funkcji skrótu (MD5/SHA1) NSRL. 

 

Raportowanie: 

 tworzenie raportu w formie darmowej aplikacji (Reader) umożliwiającej przeglądanie 

wyeksportowanego materiału w aplikacji. 

 

Licencjonowanie: 

 USB dongle. 

 

Wsparcie techniczne dla oprogramowania:  

 4 lata.  
 

 

 

 
 

 
  



  

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do przetargu 76/>PU/2018/EMi 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

- Pełna nazwa  

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

……………………………………………………………………………………………… 

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail 

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

…………………………………………………………………………………………….. 

- Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………… 
 
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 1 
 
Nazwa oprogramowania ……………………………………………………………. 
 
za  łączną cenę …………………………………zł brutto. 

         (Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 

    

(słownie złotych…………………………………………………………………….. …….) 

 
Termin realizacji ………dni roboczych (max. 5 dni roboczych) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 

ZADANIE 2 
 
Nazwa oprogramowania ……………………………………………………………. 
 
za  łączną cenę …………………………………zł brutto. 

         (Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 

    

(słownie złotych…………………………………………………………………….. …….) 

 
Termin realizacji ………dni roboczych (max. 5 dni roboczych) 
 
ZADANIE 3 
 
Nazwa oprogramowania ……………………………………………………………. 
 
za  łączną cenę …………………………………zł brutto. 

         (Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 

   

 (słownie złotych…………………………………………………………………….. …….) 

 
Termin realizacji ………dni roboczych (max. 5 dni roboczych) 
 
ZADANIE 4 
 
Nazwa oprogramowania ……………………………………………………………. 
 
za  łączną cenę …………………………………zł brutto. 

         (Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 

   

 (słownie złotych…………………………………………………………………….. …….) 

 
Termin realizacji ………dni roboczych (max. 5 dni roboczych) 
 
ZADANIE 5 
 
Nazwa oprogramowania ……………………………………………………………. 
 
za  łączną cenę …………………………………zł brutto. 

         (Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 

   

 (słownie złotych…………………………………………………………………….. …….) 

 
Termin realizacji ………dni roboczych (max. 5 dni roboczych) 
 
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 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego 

Wartość wskazanych 
towarów bez kwoty 
podatku  

  

  

  

  

 
 

 
3. Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
4. 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 3 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. 

 

5. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć1 wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie: 

……………………………………………………………………………………………….. 

następującym podmiotom ………………………………………………………………… 

 

6. Oświadczamy, że: 

polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej, następujących podmiotów, które 

będą brały udział w realizacji części zamówienia* 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

  

7. Oświadczamy, że: 

polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej, następujących podmiotów, które 

nie będą brały udział w realizacji części zamówienia* 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

8. 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 

Wykonawca: 
……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. dostawa oprogramowania oraz przedłużenie licencji na użytkowanie  

z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania  

z informatyki śledczej, prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

I. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w  SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ oraz ogłoszeniu o 

zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………….. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 



 

 

II. Przesłanek wykluczenia z postępowania 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..(pod

ać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

 

    Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uzyskanych w ramach  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem informuję, że:  

 Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9.  

 Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych 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.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona 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”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
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;   

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych,  
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób 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.  
 

  

 


