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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
UL. JAGIELLOŃSKA 25, 40-032 KATOWICE
Tel.: 32 20 77 777 – Centrala
NIP: 954-17-27-830
Oddział ds. Zamówień Publicznych - tel. 32 20 77 507 / 508, fax 32 20 77 395,
e-mail zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
strona internetowa: www.katowice.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą
dostępne

wszelkie

dokumenty

związane

z

prowadzonym

postępowaniem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

II.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice przetwarza
dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach
(Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia
publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)Wśród tych informacji mogą pojawić się dane,
które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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 (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że:
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:
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-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd

Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25;
- inspektor ochrony danych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jest dostępny
pod nr telefonu 32 20 77 975 oraz adresem mailowym: iod@katowice.uw.gov.pl.*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Dostawa skanerów A3
dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach” - nr BAI.272.38.2021;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 221 r. poz. 1129.), dalej „ustawa
Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
Jednakże stosownie do brzmienia art. 8a ust. 2 (dostęp do danych osobowych w toku trwania
postępowania) i art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, (na etapie po zakończeniu postępowania) w
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679 (realizacja prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą),
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***. Jednakże wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
*** Wyjaśnienie: 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.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A,
02-676 Warszawa, jako właściciel Platformy miniPortal.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." 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 p.z.p.
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. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.
8. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem

zamówienia

jest

„Dostawa

skanerów

A3

dla

Śląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach”
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30216110-0 Skanery komputerowe
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składania ofert
częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8
p.z.p.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik
nr 6 do SWZ.
7. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia następuje wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to
dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje się, że takiemu odniesieniu
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towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Równoważne rozwiązanie powinno mieć
parametry nie gorsze niż te określone w karcie technicznej/deklaracji właściwości
użytkowych produktu wskazanego w niniejszej SWZ.
8. Jeśli gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia znajduje się odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, to dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym i uznaje
się, że takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
9. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone
produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub
równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
V.

PODWYKONAWSTWO I WIZJA LOKALNA

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.
5. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w
dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć
udziału w postępowaniu.
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6. W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na
miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do
komunikowania się z wykonawcami.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VI.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy;
UWAGA: TERMIN REALIZACJI STANOWI POZACENOWE KRYTERIUM
OCENY OFERT
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w ogólnych
warunkach umowy stanowiących załącznikach nr 6 do SWZ.
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:
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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

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
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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 p.z.p.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 p.z.p jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art.
110 ust. 2 p.z.p.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 p.z.p., 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.

OŚWIADCZENIA

I

DOKUMENTY,

JAKIE

ZOBOWIĄZANI

SĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. 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 (JEDZ), 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
zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję
formularza

JEDZ

można

znaleźć

pod

adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejskidokument-zamowienia oraz pod adresem serwisu: https://espd.uzp.gov.pl/.
3. Wykonawca składający Jednolity dokument wypełnia:
Część I – informacje dotyczące postępowania,
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Część II – identyfikacja Wykonawcy,
Część III – przesłanki wykluczenia,
Część IV – warunki udziału w postępowaniu, sekcja α (alfa),
Część VI – podpisy.
3. Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają
określone przez Zamawiającego wymagania: podpisany i wypełniony opis przedmiotu
zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. W przypadku zaoferowania w
ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć
dokładny opis oferowanych produktów, z wyszczególnieniem właściwości technicznych
i użytkowych, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
3) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym
nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z
cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
przedmiotowych środków dowodowych.
4. 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 p.z.p., 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 3 do SWZ;
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2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast informacji o której mowa

w ust. 3 pkt. 3 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, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 – powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem.
6. 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 o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4, 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 – powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
7. 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 p.z.p. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
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posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. 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) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
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poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4) 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 3 do SWZ;
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C JEDZ
(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)

1. 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.
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 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.
3. 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.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu
oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/;
2) poczty elektronicznej: zamówieniauw@katowice.uw.gov.pl ;
- z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
są:
1) w zakresie proceduralnym:
Pani Agnieszka Czaja, tel. 32 20 77 508; Pani Iwona Gadomska - Dysy, tel. 32 20
77 508;
2) w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Bobka tel. 32 20 77 200
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.
4. 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
poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
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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.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ.
XIII. OPIS

SPOSOBU

FORMALNE

PRZYGOTOWANIA

DOTYCZĄCE

OFERT

SKŁADANYCH

ORAZ

WYMAGANIA

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań częściowych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o
którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie

innego

podmiotu

oraz

oświadczenie

w

formie

Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale X ust.
3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;

odpowiednie

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).;
4) podpisany i wypełniony opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7. W
przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca do oferty
zobowiązany

jest

załączyć

dokładny

opis

oferowanych

produktów,

z

wyszczególnieniem właściwości technicznych i użytkowych, z którego wynikać
będzie zachowanie warunków równoważności;
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
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elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.
6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).
7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu 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. Sposób przygotowania oferty w formie elektronicznej:
1) 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.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji
wynosi 150 MB.
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4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej
„wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
6) Proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
7) Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych *.doc *docx, *pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
8) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym

zaznaczeniem

polecenia

„Załącznik

stanowiący

tajemnicę

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
9) Do oferty/wniosku8 należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
formie elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Do
oferty/wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu.
11) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
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13) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Dokumenty i załączniki powinny być
wypełnione przez Wykonawcę dokładnie wg informacji zawartych w niniejszej SWZ
bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę, wg wzorów stanowiących załącznik
do SWZ, jeśli takie Zamawiający przewidział.
14) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem wymagań
dotyczących formy elektronicznej w formacie *.doc *docx, *pdf na zasadach i w trybie
wskazanym w niniejszej SWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Postanowienia zdania 1. w zakresie zachowania postaci elektronicznej i opatrzenia
dokumentów

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

dotyczą

wszystkich

oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.
15) Oferta oraz załączniki do niej, musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej firmy Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Podpis powinien
dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.
16) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie wyznaczonym w niniejszej SWZ na
składanie ofert, ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w
rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ. Pozostałe dokumenty wymienione w SWZ w
rozdziale IX ust. 3 Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.
17) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie więcej niż 1 oferty przez Wykonawcę
spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.
18) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz by Wykonawca opisał
załączniki do SWZ nazwami umożliwiającymi ich identyfikację.
19) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 1 SWZ. Wykonawca oprócz ceny globalnej podaje ceny jednostkowe brutto,
a następnie mnoży podane ceny jednostkowe przez ilość sztuk. Suma tak wyliczonych
kwot stanowi cenę ofertową brutto.
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2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu
zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
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. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.
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 2020 r. poz. 106), 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. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 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.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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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, przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.12.2021r.
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 złożyć poprzez miniPortal do dnia 15.09.2021 r. do godziny 10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
miniPortalu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021r. o godzinie 10:30.
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy miniPortal.
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 miniPortalu 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.
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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 Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert :
A) DLA ZADAŃ CZĘŚCOWYCH NR 1,2,3,4:
Kryterium oceny ofert

Waga kryterium

Cena brutto oferty - C

60 %

Termin Realizacji - T

40%

A.1) ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
1) Ocena ofert dokonywana będzie w niżej wskazanych kryteriach:
a) Ceny brutto oferty – C; w tym kryterium punkty zostaną przyznane według
następującego wzoru:

C=

CN - najniższa cena oferty
------------------------------- x 60
CB - cena w ofercie badanej

C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”
CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
CB- cena w ofercie badanej
Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną w Formularzu
ofertowym – załącznik nr 1.1, do SWZ.
b) Termin Realizacji - T: w tym kryterium punkty zostaną przyznane według
następujących zasad:
Termin realizacji – do 21 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt;
Termin realizacji – do 14 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt;
Termin realizacji – do 7 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt.
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Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie termin realizacji zadeklarowany w
Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.1, do SWZ.
W przypadku braku informacji o zaoferowanym terminie realizacji Zamawiający uzna, że
wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji tj. 21 dni, i taką wielkość przyjmie do
przeliczenia punktów w tym kryterium.
Oferty z terminem realizacji powyżej 21 dni zostaną odrzucone. Oferty z terminem realizacji
poniżej 7 dni, nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów – 40.
2) Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów,
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska
największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + T, gdzie C oznacza liczbę
punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, T oznacza liczbę punktów
uzyskanych przez ofertę w kryterium Termin Realizacji.
4) Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów
możliwych do uzyskania - 100 punktów.
2. 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.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
XIX.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

MUSZĄ

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
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umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
4. 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

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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 we Ogólnych Warunkach Umowy, stanowiącej
Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w
ogólnych warunkach umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
XXII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. 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 czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. 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
p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
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placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Załącznik nr 5 – Ogólne Warunki Umowy
Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
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Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego na: dostawę skanerów A3, my niżej
podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
podmiotów składających wspólną ofertę)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia dostawa skanera A3
2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia
umowy jest*:
………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w
powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)
* niepotrzebne skreślić

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej
załącznikami i oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami, a
także zasadami postępowania.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SWZ tj. „Informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych” przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
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6. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
Cena brutto: __________________ zł w tym podatek VAT
(słownie złotych brutto: .......................................................................................................)
7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Termin realizacji – do 21 dni od dnia zawarcia
umowy *
Termin realizacji – do 14 dni od dnia zawarcia
umowy *
Termin realizacji – do 7 dni od dnia zawarcia
umowy *
*proszę wpisać/zaznaczyć deklarowany termin realizacji
UWAGA: Termin Realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
W przypadku braku informacji o zaoferowanym terminie realizacji Zamawiający uzna, że
wykonawca oferuje maksymalny termin realizacji tj. 21 dni, i taką wielkość przyjmie do
przeliczenia punktów w tym kryterium.
Oferty z terminem realizacji powyżej 21 dni zostaną odrzucone. Oferty z terminem realizacji
poniżej 7 dni nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów – 40.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych
Postanowieniach umowy.
9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni, uwzględniając, że termin składania ofert
jest pierwszym dniem biegu terminu tj. do dnia 13.12.2021r.
10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*
* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:
………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w formie elektronicznej i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
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12. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować do:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
Telefon: ________________________________ Faks: ____________
Adres e-mail: _________________________________________________________
14. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ________________________________
2) ________________________________
3)________________________________
…….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w
formacie PDF

(poprzez

funkcję „zapisz

jako”

lub „drukuj”) i

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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Załącznik nr 2 do SWZ
ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDENYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Ja / My* :
____________________________________________
(imię i nazwisko)
____________________________________________
(imię i nazwisko)
Upoważniony / upoważnieni* do reprezentowania
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
[nazwa podmiotu, adres, dane kontaktowe, jego forma prawna (dane rejestrowe: KRS, wpis
do ewidencji działalności gospodarczej), NIP, REGON, (jeżeli dotyczy)]
niżej podpisani
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), odda Wykonawcy:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
___________________________________________________________

___________________________________________________________
(zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu)
na okres wykorzystania ich przy wykonywaniu zamówienia na dostawę skanerów A3 dla
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
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publicznego
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować dostawy,
których wskazane zdolności dotyczą
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

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

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w
formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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Załącznik nr 3 do SWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
*UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Składając ofertę w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
działając w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:*
Lp.

Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

Adres podmiotu

1
2
3
oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.*
__________________________________________________________________________
2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej*.
* zaznaczyć odpowiednie
Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w
formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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Załącznik nr 4 do SWZ
………………………………………………
Nazwa i adres składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU , o którym
mowa w art.125 ust.1 ustawy pzp
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę skanerów A3 dla
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
są nadal aktualne.

…….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)
Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w
formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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Załącznik nr 5 do SWZ
Ogólne warunki umowy
W dniu ……………. w Katowicach pomiędzy Skarbem Państwa - Dyrektorem Generalnym
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, nr NIP 95417-27-830, Regon 000514259, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
-…
a
…
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi
unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021r poz.1129 ), postępowanie nr BAI.272.24.2021. Postępowanie przeprowadzone
zostało na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
- dalej p.z.p. Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o
następującej treści.
2. Przedmiotem umowy jest zakup 2 szt. skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi
przepisami prawnymi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
zawartymi Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Wszystkie oferowane urządzenia są wolne od wad technicznych, w 100% nowe,
nieregenerowane, posiadające zgodne z właściwymi przepisami atesty, certyfikaty,
licencje i dopuszczenia, dostarczone zostaną w opakowaniach (pojemnikach, obudowach)
stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzone są w etykiety
identyfikujące dany produkt.
6. Termin wykonania zamówienia: …………………………………
§2
1. Wynagrodzenie umowne stanowi cena za wykonanie całości przedmiotu umowy … zł
(słownie: …). Cena zawiera podatek VAT.
2. Wartość wynagrodzenia umownego podana w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za
wykonanie przedmiotu umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
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5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy
stanowić będzie, potwierdzony przez osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu
umowy lub osobę ją zastępującą, protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół
odbioru zostanie sporządzony po sprawdzeniu prawidłowości wykonania zamówienia.
§3
1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy: Sprzęt określony w opisie przedmiotu zamówienia zostanie dostarczony do
siedziby Zamawiającego.
2. Merytoryczny nadzór nad realizacją umowy sprawuje ze strony Zamawiającego Dyrektor
…. Do kontaktów w trakcie realizacji umowy Zamawiający wyznacza … (tel. 32 20
77 …).
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w sposób niebudzący
wątpliwości.
4. Koszty przewozu, opakowania, rozładunku i ubezpieczenia towarów na czas przewozu
ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy w miejscu
określonym w ust. 1 nin. paragrafu.
5. Odbioru towarów dokona komisja wskazana przez Zamawiającego.
§4
1. Sprawdzenie towarów będzie polegało na upewnieniu się, że towary są wolne od wad
fizycznych, a w szczególności, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia
stanowiącemu załącznik nr 1 do umowy. Przez wady fizyczne rozumie się w
szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Ze sprawdzenia towarów dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy zostanie sporządzony
protokół podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności:
a) wskazanie zbadanych towarów;
b) ewentualnie stwierdzone wady fizyczne lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad
fizycznych.
3. Sprawdzenie towarów w celu oceny stanu wykonania Umowy odbędzie się w dniu
określonym, po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do przekazania
towarów.
4. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz dokumentacja techniczna,
w tym rysunki i dane produkcyjne, a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy
niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą dostarczone Zamawiającemu przez
Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
5. Odbiór towarów odbywać się będzie w miejscu dostawy w dniu określonym, po zgłoszeniu
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do przekazania towarów. Z odbioru
towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.
6. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z
powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele
Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze
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wskazaniem zastrzeżeń co do towarów. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie
uważane za dokonanie odbioru towarów bez zastrzeżeń.
7. W przypadku, gdy jakiekolwiek towary podlegające sprawdzeniu w celu oceny stanu
wykonania Umowy lub dokonania odbioru towarów mają wady, Zamawiający może
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towarów wolnych od wad, bez
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
8. Dokonanie odbioru towarów nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub
gwarancji jakości.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na
okres … miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4
ust. 2.
2. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres ………
niezależnie od gwarancji udzielonej przez Producenta. Wraz z dostawą towaru
Zamawiający otrzyma dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta bądź przez
autoryzowanego przedstawiciela (dystrybutora) firmy działającego w Polsce.
3. Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń dotyczących serwisu gwarancyjnego pod adresem
poczty elektronicznej …………………….. i numerem telefonu …………………….
4. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne, wykonawca zobowiązuje
się w terminie 14 dni dostarczyć rzeczy wolne od wad na swój koszt i do miejsca
wskazanego w § 3 ust. 1 lub zobowiązuje się naprawić w terminie do 10 dni. Po
dwukrotnej naprawie, gdy zaistnieje konieczności kolejnej naprawy, urządzenie podlega
wymianie na nowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do odbioru i zwrotu urządzeń, na które udzielił
gwarancji, celem dostarczenia ich do miejsca serwisu.
6. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w gwarancji, Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej w ciągu …
godzin roboczych. Przez godzinę roboczą rozumie się jedną godzinę (60 minut) pracy
Wykonawcy w przedziale czasowym 7.30 – 15.30. Czas reakcji serwisowej liczony
będzie od momentu otrzymania zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy: …….
8. Jeżeli czas naprawy lub wymiany będzie przekraczał 4 dni robocze (licząc od dnia
zgłoszenia awarii) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie
zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych. …
9. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w miejscu instalacji (w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30), a jeśli naprawa w miejscu
instalacji nie będzie możliwa, usługa gwarancyjna będzie świadczona w autoryzowanym
serwisie producenta na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów
gwarancyjnych zgodnych z wymogami producenta zaoferowanego sprzętu.
Przeprowadzenie przeglądu zostanie potwierdzone protokołem.
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§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień
zwłoki liczony od terminu ustalonego w § 1 ust. 6 oraz za przekroczenie terminu
ustalonego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy;
b) za zwłokę w dostarczeniu rzeczy bez wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy
dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust 8, w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;
d) za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 4, w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;
e) za zwłokę w reakcji serwisu, o której mowa w § 5 ust. 7, w wysokości 50 zł za każdą
godzinę zwłoki;
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od upływu terminu ustalonego zgodnie z § 1 ust. 6
umowy - Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i
naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 2 ust.1 umowy. Przez nienależyte wykonanie rozumie się w szczególności sytuację,
jeśli parametry techniczne dostarczonego przedmiotu będą odbiegać od wymaganych
przez Zamawiającego w niniejszej umowie i SWZ. Zdanie poprzedzające nie narusza
uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikającego z przepisów o
rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy winno
nastąpić w terminie 30 dni od dnia, o którym mowa w zdaniu 1.
3. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający uzna
także sytuację, gdy zaoferowane i dostarczone przez Wykonawcę równoważne
oprogramowanie nie będzie właściwie współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem u
Zamawiającego oraz/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska
sprzętowo-programowego u Zmawiającego, Wykonawca pokryje koszty związane z
przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej
Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy w
ustalonym terminie, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień
opóźnienia.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych, jeżeli
przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.
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6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. W
przypadku, gdy z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji
przedmiotu umowy występuje Wykonawca winien okoliczność, na którą się powołuje
wykazać dokumentami bądź za pomocą innych dowodów.
5. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 pkt b-c nie mogą prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia wynikającego ze sposobu rozliczenia przedmiotu zamówienia określonego
w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
6. Bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia
wierzytelności i upoważnienia inkasowego wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej Umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.
8. Na mocy ustawy PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP.
9. Zmiany postanowień zawartej umowy, może wynikać z następujących okoliczności:
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1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
2) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez
Wykonawcę,
3) dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego produktu na inny o parametrach nie
gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania
zawarte w specyfikacji warunków zamówienia – w sytuacji wycofania produktu z
produkcji przez producenta,
4) w pozostałych przypadkach określonych w art.455 ust.1 pkt. 1-4 i ust. 2 ustawy PZP.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim zasad bezpieczeństwa i zasad ochrony informacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z realizacją umowy,
niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, a w szczególności
informacji niejawnych, danych osobowych, informacji dotyczących spraw prowadzonych
przez Wojewodę Śląskiego jako organ administracji publicznej, a także informacji
technologicznych, technicznych, organizacyjnych i innych dotyczących jednostki.
3. W wypadku nieuprawnionego, zawinionego przez Wykonawcę ujawnienia informacji, o
których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości
5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa
wysokość naliczonej w ten sposób kary umownej, Zamawiający może żądać naprawienia
szkody w pełnej wysokości.
4. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania wobec informacji publicznie znanych bądź
stanowiących informację publiczną.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów
elektronicznych.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia/wykaz i parametry oferowanego sprzętu wraz z
cenami
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
………………………
Wykonawca

……….……………
Zamawiający
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Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W załączniku należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych
produktów, tak aby opisać dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model, nazwę producenta, i inne wymagane
parametry.
Wpisanie słów „Tak”, „Spełnia”, „Zgodnie z SWZ” jest równoznaczne z brakiem podania
oferowanych parametrów i traktowane będzie jako niespełnienie wymagań określonych w
SWZ.
Nazwa: skaner dokumentowy A3 – rozbudowa systemu skanowania w kancelarii
Ilość: 2

………………………………
/należy wypełnić/

Oferowany producent/typ/model
Wymagany
parametr/cecha

Minimalna wartość wymagana

Typ

skaner dokumentowy A3 z podajnikiem
dokumentów oraz wbudowanym
interfejsem sieciowym

Oferowany
parametr/cecha

………………………………
/należy wypełnić/

Moduł czujnika skanowania 3-liniowy czujnik obrazów CMOS CIS
………………………………
/należy wypełnić/
Rozdzielczość optyczna

600 dpi
………………………………
/należy wypełnić/

Źródło światła

Dioda LED (RGB)
………………………………
/należy wypełnić/

Strona odczytu

Interfejs sieciowy

Jednostronnie, dwustronnie, pomijanie
pustych stron

………………………………
/należy wypełnić/

USB 3.1/przewodowa sieć LAN
………………………………
/należy wypełnić/
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Prędkość skanowania Czarnobiały

120 str./min / 240 obrazów/min —
szybkość przetwarzania poziomego

Prędkość skanowania Kolor

120 str./min / 240 obrazów/min —
szybkość przetwarzania poziomego

Rozdzielczość wyjściowa

………………………………
/należy wypełnić/

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240x 240
dpi,
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600
dpi

Sugerowany dzienny cykl
pracy

………………………………
/należy wypełnić/

Min. 50 000 zeskanowanych stron
dziennie

………………………………
/należy wypełnić/

………………………………
/należy wypełnić/

PARAMETRY SKANOWANYCH DOKUMENTÓW
Szerokość

50,8–305 mm
………………………………
/należy wypełnić/

Długość

70–432 mm
………………………………
/należy wypełnić/

Tryb bez separacji

20–255 g/m² 0,04–0,03 mm
………………………………
/należy wypełnić/

Podawanie ciągłe

20–209 g/m² 0,04–0,25 mm
………………………………
/należy wypełnić/

Pojemność podajnika

500 arkuszy (80g/m²)
………………………………
/należy wypełnić/

OPROGRAMOWANIE
Sterownik urządzenia

sterownik ISIS /TWAIN 32/64 bity,
sterownik WIA, sterownik Kofax
VRS, CaptureOnTouch Pro
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Funkcje skanera

Rozpoznawanie kodu kreskowego, kod
2D, kod rozdzielania partii, funkcja
zadania

Funkcje skanera

ultradźwiękowe wykrywanie pobrania
dwóch arkuszy

Funkcje skanera

wykrywanie zszycia

Funkcje skanera

eliminowanie i poprawianie kolorów

Funkcje skanera

automatyczne wykrywanie rozmiaru
strony

Funkcje skanera

obrót obrazu

Funkcje skanera

pomijanie pustych stron

Funkcje skanera

uwydatnianie krawędzi

Funkcje skanera

usuwanie efektu mory

Funkcje skanera

zapobieganie przebijaniu kolorów /
usuwanie tła, regulacja kontrastu,
korekcja cieniowania, regulacja
jasności, prostowanie, usuwanie
krawędzi, wybór strony skanowania,
ustawienia obszaru skanowania,
ustawienia dodatków, rozpoznawanie
orientacji tekstu, usuwanie śladów
dziurkowania,
skanowanie folii, usuwanie
niepotrzebnych kropek, usuwanie
wgnieceń, wygładzanie tła,
uwydatnianie znaków, system
szybkiego odzyskiwania

Kompatybilność

………………………………
/należy wypełnić/

………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/

………………………………
/należy wypełnić/

Canon Flatbed Scaner Unit 201
………………………………
/należy wypełnić/
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Oświadczenie

Oświadczenie potwierdzające
pochodzenie oferowanego sprzętu z
oficjalnego polskiego kanału
dystrybucji, podpisane przez producenta
………………………………
bądź jego przedstawiciela na rynek
/należy wypełnić/
Polski. Dokumenty potwierdzające
spełnienie ww. należy dołączyć do
oferty.
Dodatkowe wymagania/uwagi:
1. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności w języku polskim CE.
2. Urządzenie musi posiadać dokumenty gwarancyjne i podręcznik użytkowania w języku polskim.
3. Dostawa do siedziby zamawiającego w cenie urządzeń.

Oferowana cena jednostkowa brutto PLN

………………………………
/należy wypełnić/

Oferowana wartość brutto PLN za całość

………………………………
/należy wypełnić/

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w
formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
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