SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia
przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej Pzp pn.

Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach
Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Systemu
Personalizacyjnego oraz wykonanie serwisów internetowych

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod
adresem internetowym: https://www.miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 63e95979-f84e-41c4-b144-0a7f0e8af7ea
Nr referencyjny: L.Dz/K-dzpz/382-3/2021

Tarnów, 01.09.2021 r.

I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Tel.: 48146316500, fax 48146316600, NIP: 8732679395
Adres e-mail: pwsz@pwsztar.edu.pl, rektorat@pwsztar.edu.pl
Główny adres strony internetowej: https://www.pwsztar.edu.pl
2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.pwsztar.edu.pl/category/przetargi
https://www.miniportal.uzp.gov.pl
3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 48146316612, godziny pracy 8.00-16.00
od poniedziałku do piątku.
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
- sprawy formalno-prawne: Józef Ligęza, 146316612, email: j_ligeza@pwsztar.edu.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Marek Niedziela, 146316501, email:
m_niedziela@pwsztar.edu.pl
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
4. Zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące usług.
8. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Perspektywy Współpraca Synergia
Zarządzanie w Tarnowie, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00Z087/17-00. Okres realizacji: od 01.05.2018 do 30.06.2022. Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach

konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. CZĘŚĆ 1 - Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w narzędzia
informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) o następujące
moduły:
1) Mobilna obsługa inwentaryzacji
2) Gospodarka magazynowa
3) Elektroniczny obieg dokumentów – EOD
Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Dostarczenie nowych modułów ZSI i licencji na nowe moduły ZSI.
2) Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze informatycznej
Zamawiającego.
3) Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w
tym: Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w ramach
wdrożenia, w terminie określonym w Umowie.
4) Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji nowych modułów ZSI
Zamawiającego.
5) Wdrożenie nowych funkcjonalności ZSI w poszczególnych modułach, wg
Harmonogramu Wdrożenia, opracowanego przez Wykonawcę w terminach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Wykonanie integracji z obecnie używanym przez Zamawiającego Zintegrowanym
Systemem Informatycznym opartym o system ERP Comarch Egeria Edukacja.
7) Przeszkolenie Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i
nadzoru nad eksploatacją rozbudowanego ZSI.
8) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla wszystkich
dostarczanych modułów ZSI.
9) Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla wszystkich rozbudowanych obszarów ZSI,
którego efektem będzie samodzielna praca Użytkowników ZSI.
10) Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu
Produktywnego wszystkich obszarów objętych wdrożeniem. Testowanie i certyfikacja
systemu.
11) Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie określonym w ofercie licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. CZĘŚĆ 2 - Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w narzędzia
informatyczne w ramach Systemu Personalizacyjnego o następujące moduły:
1) Elektroniczna portiernia (EP)
2) Elektroniczna Karta Pracownika (EKP)
Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Dostarczenie nowych modułów Systemu Personalizacyjnego i licencji na nowe moduły
Systemu Personalizacyjnego.
2) Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach Systemu Personalizacyjnego w
infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

3) Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w
tym: Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w ramach
wdrożenia, w terminie określonym w Umowie.
4) Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji nowych modułów Systemu
Personalizacyjnego Zamawiającego.
5) Wdrożenie nowych funkcjonalności Systemu Personalizacyjnego w poszczególnych
modułach, wg Harmonogramu Wdrożenia, opracowanego przez Wykonawcę w
terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Wykonanie integracji z obecnie używanym przez Zamawiającego Systemem
Personalizacyjnym opartym o system OPTIcamp System Identyfikacji i Autentykacji.
7) Przeszkolenie Administratorów Systemu Personalizacyjnego do samodzielnego
zarządzania, konfigurowania i nadzoru nad eksploatacją rozbudowanego Systemu
Personalizacyjnego.
8) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla wszystkich
dostarczanych modułów Systemu Personalizacyjnego.
9) Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla wszystkich rozbudowanych obszarów
Systemu Personalizacyjnego, którego efektem będzie samodzielna praca
Użytkowników Systemu Personalizacyjnego.
10) Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu
Produktywnego wszystkich obszarów objętych wdrożeniem. Testowanie i certyfikacja
systemu.
11) Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie określonym w ofercie licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
12) Dostawa blankietów Elektronicznej Karty Pracowniczej, czytnika dualnego do modułu
Administratora, czytników do modułu Operatora, podstawek pod czytniki oraz
breloków do kluczy.
3. CZĘŚĆ 3 - Rozbudowa, modernizacja istniejących serwisów internetowych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie:
1. Modernizacja strony internetowej https://pwsztar.edu.pl - strona główna PWSZ w
Tarnowie
2. Modernizacja strony internetowej https://biblioteka.pwsztar.edu.pl/ - strona
Biblioteki Uczelnianej
oraz wykonanie nowego serwisu internetowego:
3. Wykonanie nowej strony internetowej https://kandydat.pwsztar.edu.pl/ - portal dla
Kandydatów na studia
Na przedmiot zamówienia składa się:
1. Dostarczenie wymaganych serwisów internetowych oraz niezbędnych licencji.
2. Wykonanie instalacji serwisów internetowych na infrastrukturze informatycznej
Zamawiającego.
3. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w
tym: Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w ramach
wdrożenia, w terminie określonym w Umowie.
4. Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji serwisów internetowych.
5. Wdrożenie wg Harmonogramu Wdrożenia, opracowanego przez Wykonawcę w
terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Przeszkolenie Administratorów do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i
nadzoru nad eksploatacją stron internetowych.
7. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla wszystkich
dostarczanych stron internetowych.
8. Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla wszystkich stron internetowych, którego
efektem będzie samodzielna praca Użytkowników.
9. Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu
Produktywnego wszystkich obszarów objętych wdrożeniem.
10. Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie określonym w ofercie licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Część 1
72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
Część 2
72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
Część 3
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www
5. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
8. Stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - wdrożenie modułów ZSI,
modułów Systemu Personalizacyjnego, wykonanie serwisów internetowych.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy
przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku.
9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę zostały określone w Projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu
Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1A, 1B, 1C do SWZ.
11. Składanie ofert równoważnych – przedmiot zamówienia został opisany w sposób
precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego wykonawcę.
12. Ewentualne wskazanie w treści załącznika 1A, 1B, 1C do SWZ nazw własnych, znaków
towarowych, patentów lub miejsc pochodzenia opisywanego przedmiotu zamówienia
określa włącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub
funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest zamawiający. Stąd też, wyraźnie

podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia
towarzyszy zapis „lub równoważny”.
13. Pod pojęciem „równoważności” rozumie się oferowanie urządzeń i rozwiązań
posiadających:
a. co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co podane w
załącznikach do SWZ i
b. parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż
opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologii).
14. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści
przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-użytkowe określone w
SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.
IV. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
V.
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
CZĘŚĆ 1 – 32 tygodnie od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 10 czerwca 2022
roku
CZĘŚĆ 2 – 16 tygodni od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 18 lutego 2022
roku
CZĘŚĆ 3 – 16 tygodni od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 18 lutego 2022
roku
Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych modułów i etapów określają Załączniki
nr 1A, 1B, 1C do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Terminy wykonania każdej z części zamówienia określone są przy pomocy dat granicznych
co jest spowodowane terminem zakończenia projektu Perspektywy Współpraca Synergia
Zarządzanie w Tarnowie, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
CZĘŚĆ 1
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej jedno wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w uczelni
wyższej o wartości nie niższej niż 550000 zł brutto,
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej
następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
a. 1 osobą, która posiada min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
projektami wdrożenia systemów informatycznych, w tym systemów ZSI dla
uczelni wyższych potwierdzone certyfikatem Prince2 lub równoważnym*,
b. 3 osobami, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu
lub tworzeniu systemów informatycznych z zakresu obsługi dziekanatowej,
spraw studenckich, administracji i integracji z systemami zewnętrznymi,
c. 3 osobami, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu
utrzymania i zarządzania oraz konfigurowania systemów informatycznych w tym
z rodziny Microsoft Windows Serwer i Linux oraz systemami baz danych firmy
Oracle,
d. 2 osobami posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z
praktycznej i technicznej znajomości technologii Oracle Forms/Reports w wersji
6i potwierdzone certyfikatem Oracle PL/SQL Developer CertifiedAssociate lub
równoważnym*,
e. 1 osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z praktycznej
i technicznej znajomości technologii Java potwierdzone certyfikatem Oracle
Certified Professional, Java Se 8 Programmer lub równoważnym*,
f. 3 osobami, które posiadają wiedzę potwierdzoną certyfikatem z praktycznej i
technicznej znajomości procesu testowania oprogramowania potwierdzone
certyfikatem ISTQB Certified Tester Foundation Level lub równoważnym*,
g. 1 osobą, która posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem w dziedzinie
bezpieczeństwa systemów informatycznych potwierdzoną certyfikatem
Certified Information systems Security Professional (CISP) i Certified Information
Systems auditor (CISA) lub równoważnym*.

* ”Za równoważny Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty równoważne dla
certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie
potwierdzają certyfikaty wymienione w wymaganiach dla danej osoby,
wystawione przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji
i potwierdzaniu umiejętności.”
Zamawiający dopuszcza, możliwość łączenia doświadczenia przez osoby
wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie
pkt. od a. do g. przy czym minimalna liczba wymaganych osób wynosi 10.
CZĘŚĆ 2
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
jedno wdrożenia Elektronicznej Portierni z wykorzystaniem Elektronicznej Karty
Pracownika jako elementu potwierdzającego tożsamość osoby wypożyczającej klucze,
o wartości nie niższej niż 30000 zł brutto,
b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. dysponuje lub będzie
dysponować co najmniej 1 osobą, która posiada min. trzyletnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu projektami wdrożenia systemów informatycznych.
CZĘŚĆ 3
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej,
jedno wdrożenie serwisu internetowego opartego o oprogramowanie CMS WordPress
o wartości nie niższej niż 20 000 zł brutto,
b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. dysponuje lub będzie
dysponować co najmniej następującymi osobami:
a) 1 osobą, która posiada min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
projektami wdrożenia systemów informatycznych,
b) 3 osobami, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu
lub tworzeniu systemów informatycznych w oparciu o system CMS WordPress.

(W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut
Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi
publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany
średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem
publikacji).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp tj.
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności,
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 tj.
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 Pzp, lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne,
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
IX.

1.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje

2.

3.

zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję
formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejskidokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu
dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez
Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml,
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu
oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego
formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej
odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w
odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje
wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III,
2) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty, wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
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7.

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp, wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 8 do SWZ.
5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Wykonawca załączył te
dokumenty do oferty lub wskazał w treści JEDZ dane umożliwiające dostęp do
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, z których zamawiający może je uzyskać.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas
gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej
"r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz.
2452 zwanym dalej "r.d.e.")
X.
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o
których mowa w ust. 1:
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 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający tą okoliczność.
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie
może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w ust. 2, 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, a
także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych
zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ,
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący
tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na
temat polegania na zdolności innych podmiotów),
3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych
podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

XI.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu
oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

XII.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP: https://epuap.gov.pl/
- poczty elektronicznej: j_ligeza@pwsztar.edu.pl
z zastrzeżeniem, iż oferta i JEDZ musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
4. Adres skrzynki Epuap: /PWSZTarnow/SkrytkaESP
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
8. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2452 z późn. zm)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.),
tj.:
1) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118
ust. 3 cyt. ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 346
z późn. zm.).
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. powyżej,
przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 346
z późn. zm.), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez zamawiającego w
niniejszej SWZ.
9. W szczególności, zamawiający podkreśla, że dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta
oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, składane
są w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
10. Dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty
elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów.

11. Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub
oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów
lub oświadczeń za zgodność z oryginałem.
12. W przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę
jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.
13. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o
którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3
pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy),
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub
gwarancji),
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami.

5.

W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.
6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując
zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec,
że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie
dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ePUAPu, przy pomocy formularzy, o których
mowa powyżej. Chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal.
Serwer zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy.
12. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania/deszyfrowania opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal. Oferta musi być złożona w oryginale.
13. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem
XAdES.
14. Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać uprzednio złożonej oferty.
15. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego
złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji składanych w
przedmiotowym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcami, a w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta
i JEDZ, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie w
dwojaki sposób:
a. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz na
miniPortalu (tzw. „Formularz do komunikacji”), przy czym przy wykorzystaniu

niniejszego narzędzia zamawiający i wykonawca posługują się numerem ogłoszenia
(TED), ID postępowania bądź narzuconym znakiem sprawy lub
b. za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu)
16. Do porozumiewania z wykonawcami upoważniona w zakresie formalno-prawnym jest
- sprawy formalno-prawne: Józef Ligęza, 146316612, email: j_ligeza@pwsztar.edu.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Marek Niedziela, 146316501, email:
m_niedziela@pwsztar.edu.pl
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w
szczególności koszty prac związanych z przygotowaniem do realizacji usługi,
zabezpieczenie kosztów dotyczących materiałów niezbędnych do świadczenia usługi,
wyposażenia stanowisk pracy osób realizujących usługę, koszty związane z
ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji
zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane. Cena
ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ oraz
projektowanymi postanowieniami umowy. Stawka podatku VAT w przedmiotowym
postępowaniu wynosi 23%.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o
powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować treść formularza.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
CZĘŚĆ 1 – 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2 – 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CZĘŚĆ 3 – 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.
98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 50 1240 1910 1111
0010 2380 4422 z dopiskiem "Wadium – Część …. L.Dz/K-dzpz/382-3/2021.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert)
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.
58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum),
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z
ofertą.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie
odrzucona.

8.

Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert do dnia 31.12.2021 włącznie.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy zaszyfrować zgodnie z instrukcją miniportalu i złożyć poprzez miniPortalePUAP do dnia 04.10.2021r. do godziny 12:00. Adres e PUAP: /PWSZTarnow/SkrytkaESP
2. O terminie złożenia oferty decyduje data ich przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2021r. o godzinie 12:15. Zamawiający nie
przewiduje jawnego otwarcia ofert ani też transmisji internetowej.
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - miniPortalu. W
przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XVIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty oddzielnie w Części 1, Części 2 i Części 3
postępowania Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena - waga kryterium 60%
b) Gwarancja - waga kryterium 40%
2. Sposób oceny ofert w kryterium cena:
(najniższa cena/cena ocenianej oferty) x 0,6 x 100 = liczba punktów w kryterium cena

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Zasady oceny ofert w kryterium „gwarancja”:
• gwarancja na okres 12 miesięcy – 0 pkt.
• gwarancja na okres 24 miesięcy – 20 pkt.
• gwarancja na okres 36 miesięcy i dłuższy – 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Zamawiający informuje, że w stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują
zastosowania przepisy art. 128 Pzp.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną
liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

XIX.

1.
2.
3.

4.

5.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp.
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5%
ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

2.
3.

4.

5.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer
zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić
projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści.
Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych
kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności,
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z
poręczenia lub gwarancji,
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela
do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia,
4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie,
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji,
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego
postępowania,
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie , ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

XXI.
INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

3.

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i
art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
XXII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł ́ lub możė ponieść ́ szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynnoścí w postępowaniu o udzielenie zamówienia,́ do której ́
zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę ̨ wnosi się ̨ do Sądu
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictweḿ Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XXIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art.
19 ust. 1 ustawy PZP, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Tel.: 146316500, e-mail:
rektorat@pwsztar.edu.pl, reprezentowana przez Rektora PWSZ w Tarnowie.
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wyznaczyła Inspektora Ochrony
Danych, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, kontakt z Inspektorem możliwy jest pod tel.
146316643, e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub adres wskazany w pkt. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.
3 oraz 4 ustawy PZP, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP
przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu
współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo trwałości
takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych
projektów.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw.
z art. 21 RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale
IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
12. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO,
celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej,
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani
nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego załączników.

14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej,
polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po
postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1.
Załącznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia - Część 2.
Załącznik nr 1C – Opis przedmiotu zamówienia - Część 3.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz
PDF.
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 - Wykaz usług.
Załącznik nr 7 - Wykaz osób.
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.
Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy

Treść SWZ wraz załącznikami zatwierdzam:

dr hab. Małgorzata Kołpa
Rektor PWSZ w Tarnowie
(podpis Kierownika Zamawiającego)

