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Załącznik do Uchwały nr ………………….. 
Zarządu Powiatu z dnia 13.10.2021 r.   

 
Nidzica, dnia 13.10.2021 r.  

Znak sprawy: 
OZK.272.10.2021 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z 
klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”  

 
 

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu CYBER.MIL z klasą” 
na zadanie: Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i 
nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 
w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. 
 
 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 
 
Powiat Nidzicki  
ul. Traugutta 23  
13-100 Nidzica  
NIP: 9840161589  
REGON: 510742505 

tel. 89 625 32 79 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatnidzicki.pl  
 
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, w tym na której udostępniane 
będą zmiany i wyjaśnienia do treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia:  https://powiatnidzicki.logintrade.net/ 
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
https://bip.powiatnidzicki.pl/  

 
Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:  

1) W kwestiach proceduralnych:  
Przemysław Burdyński, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 

pb@powiatnidzicki.pl tel.: 89 625 69 72,  
2) W kwestiach merytorycznych:  

Piotr Iwanicki, it@powiatnidzicki.pl, tel.: 89 625 32 79,  Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. 

Traugutta 23, 13-100 Nidzica 
 

Małgorzata Jakubowska, m.jakubowska@powiatnidzicki.pl, tel.: 89 625 31 30, Starostwo 

Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

mailto:sekretariat@powiatnidzicki.pl
https://powiatnidzicki.logintrade.net/
https://bip.powiatnidzicki.pl/
mailto:pb@powiatnidzicki.pl
mailto:it@powiatnidzicki.pl
mailto:m.jakubowska@powiatnidzicki.pl
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
 

III. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem pzp24.pl pod adresem: https://powiatnidzicki.logintrade.net/  

2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z pzp24.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu pzp24.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html   
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem pzp24.pl i formularza 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem pzp24.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego.  
5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, 

będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem pzp24.pl do danego wykonawcy.  
6. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

pzp24.pl, tj.:  
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor  
      Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,  
      Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 
4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) pzp24.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
     Głównego Urzędu Miar, 
8) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 
pliku to maksymalnie 500 MB.  

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
 akceptuje warunki korzystania z pzp24.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na     

 stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  

https://powiatnidzicki.logintrade.net/
https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html   
8. Rekomendacje zamawiającego:  

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf,  
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip, .7Z,  
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 

r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers 

.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie,  
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.   

    Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem   

    podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować  

     podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  
    kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował    

     możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  
9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za     

              pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za   

              pośrednictwem adresu email.  
10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  

 11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków.  
12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast  

          SHA1.  
13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego    

       ze skompresowanych plików.  
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich   

       podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co  

       równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 
 
 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  W TYM OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH : 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach 

realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.  
 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  
Przedmiot zamówienia  składa się z dwóch części.  
Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla każdej z części 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części 
zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.  
 
Część I zamówienia:  
Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej, w tym serwer, oprogramowanie do serwera, switch 
zarządzalny, ups, szafa RACK wolnostojąca serwerowa zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia.    
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Przedmiot główny: 
CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne  
 
Przedmioty dodatkowe: 
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 
32420000-3 Urządzenia sieciowe  
31213300-5 Szafy kablowe  
48820000-2 Serwery  
 
Część II zamówienia: 
Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej, w tym urządzenie drukujące wielofunkcyjne 
formatu A3 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.    
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Przedmiot główny: 
30232100-5 Drukarki i plotery 
 
  

2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.  

3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 2 - letniej gwarancji na wszystkie zamawiane 
urządzenia.  Wydłużenie terminu gwarancji podlega ocenie zgodnie z zapisami Rozdz. XIX 
SWZ. 

4. Rozwiązania równoważne:  
1) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w 
celu oceny równoważności. 
2) w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-awaryjne-i-zabezpieczajace-3785
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/szafy-kablowe-2166
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5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamawiane urządzenia oraz sprzęt posiadały 
dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzające oznakowanie CE 
(lub równoważną deklarację zgodności wystawianą przez producenta wyrobu albo jego 
upoważnionego przedstawiciela, stanowiącą wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające 
zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej). 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

1. Część I – przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie 50 dni od dnia podpisania 
umowy, 

2. Część II – przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie 30 dni od dnia podpisania 
umowy 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa 

warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie, 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków udziału 
w postępowaniu w niniejszym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków udziału 
w postępowaniu w niniejszym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków udziału 
w postępowaniu w niniejszym zakresie. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

 
Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 
oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp.   
 
1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wykluczy Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
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.  
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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 oraz z 2020 r. poz. 2023),  

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.  
2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wykluczy Wykonawcę: 

1) 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.  
 
VIII. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA DOŁĄCZA DO OFERTY: 
 
Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 4 
do SWZ). 
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IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

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

wskazanych przez Zamawiającego. 
  

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE  
ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy;  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy; 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy; 
4) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy. 

 
 
XI. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:  
 

1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą – dotyczące przedmiotowych środków 
dowodowych:  

1) Zgodnie z art. 107 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków 
dowodowych wraz z ofertą, potwierdzenia spełniania przez oferowany 
sprzęt/urządzenia/oprogramowanie  wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 
załącznik nr 1 do SWZ: 
a) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu potwierdzająca parametry określone przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, 
b) Wykonawca, który złoży ofertę na równoważny system operacyjny (dotyczy cz. I 

zamówienia) musi złożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać 
będzie zachowanie warunków równoważności, tj.  
- dokumentacje systemu z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi 
spełnienie przez zaoferowany system opisanych w załączniku nr 1 do SWZ wymagań,  
- zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji systemu 
(numery stron), w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań. 

  
           Zamawiający dopuszcza ww. w ppkt a- b dokumenty w angielskiej wersji językowej.    
  

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że 
oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania i są wydane przez 
inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w ppkt. 
a-b lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych.  

 
XII. WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 
 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
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w postępowaniu:  
1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika   

    nr 4 do SWZ) - składa każdy z Wykonawców do oferty, 
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX SWZ - składa każdy z Wykonawców na  

    wezwanie Zamawiającego.  
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru. 

3. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami      
        Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem.  

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2  
i 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy.  

6. Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Przepisy pkt 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa 
w pkt 2, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych  

baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów.  

 
XIII. PODWYKONAWCY:  
 

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których  
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania imion i nazwisk albo  
nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Zgodnie z ustawą Pzp oraz 
dostępnym orzecznictwem KIO niedopuszczalne jest powierzenie realizacji całości 
zamówienia podwykonawcom. 

 
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  
 

1. Każda oferta złożona w postępowaniu na część I musi być zabezpieczona wadium na cały 
okres związania ofertą. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części II  
postępowania.   

2. Zamawiający określa wadium: 
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a) w przypadku składania oferty na część I zamówienia w wysokości 500,00 zł (słownie 

złotych: pięćset 00/100). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać 

wadium i numer postępowania oraz numer część na którą składana jest oferta.  
4. Wadium może być wniesione w 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 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium 

np. w kasie Zamawiającego lub banku.  
6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:  

              Nr 92 8834 0009 2001 0004 9780 0043 z tytułem: Wadium, OZK.272.10.2021, część I 
 
7. Wadium wniesione przelewem na konto uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli 

przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.  
8. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 

przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  
9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w okolicznościach i warunkach opisanych w art. 

98 ustawy. 

 
 

XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ:  
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert,  tj. do dnia 19/11/ 
2021 r.  

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert.  

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 4, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

 
 
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie  
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danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na  
stronie https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na pzp24.pl pod adresem: 
https://powiatnidzicki.logintrade.net/ . Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w 
SWZ dokumenty. 
4. Ofertę oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem pzp24.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem pzp24.pl. Zamawiający zaleca stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 
5. Po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i dołączeniu wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Wyślij”. 
6. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę tj. datę złożenia oferty 
wyświetloną na koncie Zamawiającego wskazanej w kolumnie „Data złożenia oferty”. Złożenie 
oferty następuje poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona. 
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty  
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://powiatnidzicki.logintrade.net/public/instrukcje   
8. Wykonawca, za pośrednictwem pzp24.pl może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono  

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/public/instrukcje  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z pzp24.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. na skutek złożenia oferty w zakładce 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 6 ustawy. 

10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

11. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia.  

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy (na lub wg Załącznika nr 3 do SWZ);  
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania 

oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników); 
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdz. VIII SWZ (na lub wg 

Załącznika nr 4 do SWZ), 
4) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI SWZ. 

13. Pełnomocnictwo powinno być przekazane w formie oryginału sporządzonego w formie 
elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej (podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notarialnie 
poświadczonej kopii w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo 
o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie 
może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

14. Dokumenty i oświadczenia składane są w postaci dokumentów elektronicznych lub w 
postaci cyfrowego odwzorowania poświadczonego za zgodność z oryginałem, zgodnie z § 7 

https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
https://powiatnidzicki.logintrade.net/
https://powiatnidzicki.logintrade.net/public/instrukcje
https://powiatnidzicki.logintrade.net/public/instrukcje
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pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 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).  

15. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty dołączone do niej są jawne na mocy art. 74 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem skutecznie zastrzeżonych przez Wykonawcę informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).  

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
17. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim  

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).  

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony 
zgodnie z pkt 10. 

3) Wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie z 
podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.  

4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
18. Treść oferty musi być zgodna w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. 
 
 
XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 

1. Ofertę należy złożyć, jak wskazano w Rozdz. XVI SWZ, do dnia 21/ 10 / 2021 r. do godz. 
10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21/ 10 / 2021 r. o godz. 12:00.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach. 

 
 
XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 
 

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia, na który składana 
jest oferta, określony w Rozdz. IV SWZ i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu 
(jeśli dotyczy).  

2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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3. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego 
podatku VAT.  

4. Ceny jednostkowe oraz wyliczoną na ich podstawie cenę oferty należy podać z 
dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

5. Dla porównania ofert w każdej z części przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmuje 
cenę oferty brutto, wskazaną w formularzu ofertowym.  

6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawca powinien 
zapoznać się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z należytą 
starannością.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

8. W ofercie, o której mowa w pkt 7, Wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
 

XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
 

1. Przy wyborze ofert dla każdej z części odrębnie, Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem, gdzie 1 % = 1 pkt: 

1) cena oferty (KC) – 60 %,  
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) wg następującego wzoru: 
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt 
gdzie: 
  

Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych  
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej 
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60 pkt. 

 
2) okres gwarancji (KG) - 40 %  

 
Minimalny oczekiwany okres gwarancji na dostarczany sprzęt nie może być krótszy niż 2 lata. Za 
wydłużenie tego okresu Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 
 
 

Okres gwarancji 
 

Liczba punktów 
 

2 lata 0 

3 lata 20 

4 lata i więcej  40 
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Oferta może uzyskać w zakresie kryterium okres gwarancji (KG) maksymalnie 40 punktów. 
 
 

2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

3. Za najkorzystniejszą w każdej z części postępowania zostanie uznana oferta, która 
uzyskała najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach.  

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów 
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzymała najwyższą 
ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w 
kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub 
najniższym kosztem, a w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty w taki 
sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń.  

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz dokumentach zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w każdej z części w oparciu o podane kryteria oceny ofert.  

2. Zamawiający prześle pocztą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim 
Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie.  

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
 
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY:  

nie dotyczy  
 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców.  

2. Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 513 - 521 ustawy Pzp: 
1) Odwołanie przysługuje na: 
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a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 
postanowienie umowy,  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp,  

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
3) 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.  

4) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  

5) Odwołanie wnosi się w terminie:  
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 
niż określony w lit. a.  

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.  

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 
Działu IX Rozdziału 2 Oddziałów 3-12 ustawy Pzp.  

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z 
aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od 

dnia jej otrzymania.  
5. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi – zgodnie z przepisami art. 579 - 590 ustawy Pzp. 

 
  
XXIII. PROJEKT UMOWY 
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1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 
do SWZ.  

2. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją projektu umowy przez wykonawcę. 
 
 
XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: 
 

1. Przedstawienia ofert wariantowych oraz złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych. 

 
 
XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

 
1. Zawarcia umowy ramowej. 
2. Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy.  
3. Zaliczek dla Wykonawców. 
4. Rozliczeń w walutach obcych. 
5. Aukcji elektronicznej. 
6. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów art. 261 ustawy Pzp. 
7. Obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art.  

60 i art. 121 ustawy Pzp. 
 
XXVI. KLAUZULA  INFORMACYJNA  WYNIKAJĄCA  Z   PRZEPISÓW   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: 

 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-
100 Nidzica. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania 
się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: 
iod@powiatnidzicki.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica. 
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 OZK.272.3.2021 w związku 
z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności 
postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z Ustawy. 
6. Posiada Pani/Pan: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, 
że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma 
prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania 
takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy, 
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 
prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 
7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 
XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
W sprawach nieuregulowanych w dokumentach zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy 
Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 
 
XXVIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 
 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Załącznik nr 2 - Projekt umowy. 
3) Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy. 
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie wstępne. 

  
 
 
Nidzica, dnia 13.10.2021 r.  

 
 
 

ZATWIERDZAM  
   Starosta Nidzicki 

 
 

   Marcin Paliński 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


