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Rozdział l Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania.

Nazwa: Za kład Karny w Płocku
Adres: ul. Sienkiewicza 22. 09-402 Płock
Godziny urzędowania; dni robocze w godz. 8:00-16:00
NIP: 7741027332
REGON: 000320466
Numer telefonu: 024 235 02 00
Adres oocztv elektronicznei: orzetargi zk olock@sw.gov.pl
Adres stronv internetowei: www.sw.gov.ol
Adres stronv internetowei orowadzonego oosteoowania. na której udosteoniane beda zmianv
wviaśnienia treści soecvfikacii warunków zamówienia (zwanei dalei ..SWZ") oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
https://platformazakupowa.pl/pn/zk.plock

Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia

l Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 132 ustawy z dnia ll września 2019 r. Prawo zamówień publicznych it.j. Dz. U. z
2021, poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872), zwanej dalej ,,Ustawą", oraz zgodnie z
wymogamiokreślonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia(zwanej dalej ,,SWZ"l
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 Ustawy.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie zastosowana tzw. ,,odwrócona kolejność oceny ofert" , o której mowa w
art. 139 Ustawy. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności 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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10
11

Rozdział3 Opis przedmiotu zamówienia

l Wspólny Stownik Zamówień(CPV)
15871200-6 -- sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych
15830000-5 -- cukier i produkty pokrewne
15612000-1 -- mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych na potrzeby jednostek
organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie wg poniższego
wykazu:

2

LP Nazwa jednostki Adres NIP
Zamawiaiacv wvznaczonv do przeprowadzenia postepowania

l Za kład Ka rnv w Ptocku ul. Sienkiewicza 22. 09 402 Płock 7741027332
Pozostali zamawiaiacv

  Areszt Śledczy w Grójcu

Służewcu

ul. Armii Kraiawei 21. 05 600 Gróiec 7971290197

ul. Kłobucka 5. 02-699 Warszawa 9511307112

4 Areszt Śledczy w Warszawie-
Grochowie ul. Chłopickiego 71 A, 04 275 Warszawa 1130820446

5 Areszt śledczy w Warszawie-
Białołece ul. Ciupagi 1, 03 016 Warszawa 5241065481

 



6 1 nakład Karny w Siedlcach
7 l Zakład Karny w Przytułach Starych

ul. Piłsudskiego 47. 08-110 Siedlce
u[. Główna 32, 07-41]. Rzekuń

8211047020
7582352403

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr l do SWZ.

Rozdział4 Opis części zamówieni

l Zamawiający doouszcza możliwości składania ofert częściowych. Formularz ofertowy zawiera 3
arkusze odpowiadające poszczególnym częściom. W każdej części znajdują się pakiety. Każdy
pakiet danej części stanowi osobny przedmiot zamówienia.

Lp. Nazwa części i pakiety

l

2

Pakiet 1: dostawy produktów spożywczych: przyprawy, sosy, woda do Zakładu Karnego w
Przvtułach Starvch
Pakiet 2: dostawy produktów spożywczych: przyprawy, sosy, woda do Zakładu Karnego w
Płocku oraz Oddziału Zewnętrznego w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku

Część 1 - produkty spożywcze: przyprawy, sosy, woda

l

2

3

Pakiet 1: dostawy produktów spożywczych: cukier i przetwory owocowe do Zakładu
Karnego w Przvtułach Starych
Pakiet 2: dostawy produktów spożywczych: cukier i przetwory
jęęjŚi4ęgg W ęręj ly ?rą Oddziału Zewnętrznego w Stawlszynję

Pakiet 3: dostawy produktów spożywczych: cukier i przetwory owocowe do Zakładu
Karnego w Płocku oraz Oddziału Zewnetrzneao w Płońsku Zakładu Karnego

Część 2 - produkty spożywcze: cukier i przetwory owocowe

owocowe do Aresztu
Aresztu Śledczego w

Część 3 - produkty spożywcze: strączkowe, sypkie i bojowe

l

2

Pakiet 1: dostawy produktów spożywczych: strączkowe, sypkie i sojowe do Zakładu Karnego
w Pr;ytułach Starych
Pakiet 2: dostawy produktów spożywczych: strączkowe, sypkię i sojowe Aresztu czego

Pakiet 3 sojowe do Aresztustrączkowe.w SPO
w Warszawie-Bia

strączkowe, sypkie i sojowe da Aresztuw SPOwyp
-chowie oraz O łu trzn(w\N. W

e l sojowe Aresztust Ne

u Karnegoe i bojowe do/estrącz

u KarnegoSpozywczydostawy pradu 0sypstrącz
w Płockuw Płońsku Zakładu Kaw Płocku oraz Oddziału

3

4

5

6

7

2 Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy
Wykonawcy mogą składać oferty na dowolne pakiety dla dowolnej części.

3 Maksymalna ilość pakietów w jednej części, na które można złożyć ofertę wynosi: dla części l -
2 pakiety, dla części 2 - 3 pakiety, dla części 3 - 7 pakietów. Złożona oferta musi zawierać
wszystkie pozycje dla danego pakietu.

Rozdział5 Informacje o przedmiotowych środkach dowodpWyęh

Zamawiający nie przewiduje żądania przedmiotowych środkach dowodowych

Rozdział 6 Termin oraz miejsce rkonania zamówienia

l Termin obowiązywania umowy: 5 miesięcy począwszy od dnia 01.08.2022 r

2. Termin realizacji dostaw: od dnia 01.08.2022 r
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3. Częstotliwość dostaw: dQ$!ąwy;.dg;.jędnp$tek; ięąli4Qwąne;;bedą.;o? W;;pię$ią(iU w;.dni U$tąlQne
ndvwiduałnie z każda iednostką organizacvina Okręgowego Inspektoratu Służby Wieziennei w

Warszawie

4. Termin dostaw od dnia złożenia zamówienia: do 5 dni od dnia złożenia zamówienia, dostawv w
godzinach od 8:00 do 12:00

5. Miejsce realizacji dostaw

Rozdział7 Informacje o warunkach udziału w posta )owaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
postępowaniu dotyczące
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

spełniający warunki udziału w

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

o ile

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

4) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Rozdział8 ?odstawyWykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 Ustawy.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. l
Ustawy.

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
al udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popetnienie
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,

5

Lo Nazwa iednostki Adres

l
Areszt Śledczy w G rójcu
oraz
Oddział Zewnętrzny w Stawiszvnie

ul. Armii Krajowej 21, 05 600 Grójec

ul. Stawiszvn 31. 26-800 Białobrzeg
2 Areszt śledczy w Wa rszawie-Biatałęce ul. Ciupagi 1, 03-016 Wa rszawa

3
Areszt Śledczy w Wa rszawie-Grochowie
oraz
Oddział Zewnętrzny w Polowie

ul. Chtopickiego 71 A, 04-275 Warszawa

ul. Nadbużańska 39. 07-203 Popowa Parcele
4. Areszt ledczv w Warszawie Służewcu ul. Kłobucka 5. 02-699 Warszawa
5. Za kład Karny w Siedlcach ul. Piłsudskiego 47. 08-110 Siedlce
6. Zakład Karny w Przvtułach Starych ul. Główna 32, 07 411 Rzekuń

7.
Zakład Karny w Płocku
oraz
Oddział Zewnetrznv w Płońsku

ul. Sienkiewicza 22. 09 402 Płock

ul. Warszawska 49. 09 100 Płońsk



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

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 $ 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, ll
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
IDz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. li3 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 l;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lu b 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;
SI 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
7) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzą
przesłanki o których mowa w art. l pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady
IUE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str

Zakazuje się udzielania łub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych łub
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art
10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. ał-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8,
art. lO lit. b) -j} iłit. h} j} dyrektywy2014/24/UE, art. 18, art. 21 łit. b)-e) int. g) 12 i}, art. 29
i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 1it. aj-d), lit. fj-h) i łit. j) dyrektywy 2009/81/WE na
rzecz lub z udziałem
a} obywateli rosyjskich {ub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą

b) osób prawnych, podmiotów łub organów, do których prawa własności bezpośrednio iub
pośrednio w pclnad 50 % należą do padmiatu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a} łub b} niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartości zamówienia.

karnego

1} ti

w Rosji
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2 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający, na podstawie art. 109 ust. l pkt 1, 4,5, 7
8 Ustawy, może wykluczyć wykonawcę
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. l pkt 3,
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 ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;

41 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogtaszono 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;

71 który, z przyczyn leżących pa jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

81 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

3 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy

Rozdział 9 Wykaz podmiotom :h środków dowodowych

l Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających

1) brak podstaw wykluczenia

al informacje z Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jej złożeniem, w zakresie:
e art. 108 ust.l pkt l i 2 Ustawy,
e art. 108 ust. l pkt 4 ustawy, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie

publiczne tytułem środka karnego;

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

wystawionego przez podmiot uprawniony do wydania dokumentu - w przypadku gdy
dokument został sporządzony w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza złożenie
oryginału informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego w formacie XML.

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej
poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, które każdego
z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
postaci papierowej może dokonać również notariusz

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. l pkt l
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda
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złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;

Dokument/ y należy złożyć w jednej z poniższych postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

wystawionego przez podmiot uprawniony do wydania dokumentu - w przypadku gdy
dokument został sporządzony w postaci elektronicznej

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej
poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, które każdego
z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej może dokonać również notariusz

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. l pkt l ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna mi lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Dokument/ y należy złożyć w jednej z poniższych postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

wystawionego przez podmiot uprawniony do wydania dokumentu - w przypadku gdy
dokument został sporządzony w postaci elektronicznej

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej
poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, które każdego
z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej może dokonać również notariusz

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. l pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. l pkt 5 Ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. paz. 369), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik
nr 5 do SWZ; oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
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upoważniona do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,
oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca

oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. l ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. l pkt 3 - 6 oraz w art. 109 ust. l
pkt 1, 4, 5, 7, 8 - Załącznik nr 6 do SWZ; oświadczenie należy złożyć w formie
elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważniona do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania
oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi złożyć każdy
Wykonawca

g) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie artykułu w art. l pkt 23 rozporządzenia 2022/576
do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) W przypadku składania oferty wspólnej każdy z
wykonawców zobowiązany jest do przedłożenia ww. oświadczenia - Załącznik nr 7 do
SWZ. oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważniona do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zam(5wienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących
wspólnie, oświadczenie musi złożyć każdy Wykonawca

2 Na podstawie art. 139 ust. l i 2 Ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
W związku z powyższym wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l Ustawy na formularzu JEDZ, bowiem
zamawiający działając w trybie 139 ust. 2 Ustawy przewiduje możliwość żądania formularza
JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. JEDZ powinien być
wypełniony w zakresie: cz. ll pkt a, b, c, d, cz. 111, cz. IV sekcja a (ogólne oświadczenie dotyczące
wszystkich kryteriów kwalifikacji) i cz. VI doświadczenia końcowe). Oświadczenie stanowi
dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Oświadczenie winno zostać wypełnione stosując postanowienia instrukcji wypełnienia formularza
JEDZ dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:
https://www. uzp.gov. pl/baza-wiedzv/prawo-za mowien-pu bl icznvch-regulacie/o rawo
kra iowe/ied nol itv-e u ro pe iski-doku m e nt-za m owie nia

lub

przy pomocy elektronicznego narzędzia ESPD do wypełnienia JEDZ, dostępnego pod adresem
internetowym

3 Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. l Ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l Ustawy.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. l pkt l lit. al 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. o którym mowa w ust. l pkt l lit. aj;
zaświadczenia, o którym mowa w ust. l pkt l lit. b), zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. l pkt l lit. c), lub odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w ust. l pkt l lit. d) - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2)

5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Dokumenty należy złożyć w
jednejz poniższych postaci:
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

wystawionego przez podmiot uprawniony do wydania dokumentu - w przypadku gdy dokument
został sporządzony w postaci elektronicznej.

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej
poświadczonego

odwzorowania sporządzonego W postaci

cyfrowego odwzorowania

kwalifikowanym
z dokumentem

podpisem

postaci

elektronicznym

paple roweJ ,

Poświadczenia zgodności

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, które każdego z nich

dokonuje odpowiednio

dotyczą.

papierowej może dokonać również notariusz

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentem W postaci

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. l pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. l pkt l Ustawy,
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. Przepis ust. 5
stosuje się

7 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.
aktualnych na dzień ich złożenia

8 W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub mniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 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 oraz rozporządzenie 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. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
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9. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach 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) w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają świadczenie da realizacji którego te zdolności są wymagane (wykluczone jest
powiązanie fikcyjne, pozorne, za którymi nie stoją faktyczne i ważne zobowiązania);

3) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, 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;

5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę
udostępniającego zasoby 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;

61 wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;

7) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,

8) w przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega,
wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymieniane w ust. l pkt l Ctj. na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;

9) gdy w momencie składania oferty wykonawca opierat się jedynie na wtasnych zdolnościach,
to nie jest on uprawniony do powoływania się w późniejszym terminie na zdolności
podmiotów trzecich; Jeżeli wykonawca od początku polegał na określonych zdolnościach lub
sytuacji podmiotów trzecich, to nie może po złożeniu oferty rozszerzyć zakresu uzyskiwanego
wsparcia i polegać na dodatkowych zdolnościach lub sytuacji podmiotów trzecich.
Dopuszczalna jest tylko zamiana zasobów jednego podmiotu trzeciego na zasoby drugiego
podmiotu trzeciego;

10) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostaly przewidziane względem wykonawcy.

lO. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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
powinno być złożone wraz z ofertą;
niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś

wspólnie z innymi wykonawcami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się
o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów;

21
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3) podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania, o których mowa w ust. l pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjów i spółek cywilnych
należy przedstawić odrębne oświadczenie, o którym mowa w ust.l pkt 1, dotyczące
każdego ze współwykonawców.;
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zamieszczają w formularzu
ofertowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) informację, z której wynika, jaki zakres
zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy;
w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców;
w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
zamawiający może żądać, przed zawarcie umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, ze wskazaniem w treści umowy którzy wykonawcy iw jakim zakresie spełniają
warunki udziału w postępowaniu

4)

5)

7)

11

żl

Podwykonawstwo.
wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
jpodwykonawcom);
zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
wykonawca wskazał w formularzu ofertowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podat (o ile są
mu wiadome na tym etapie) nazwy zfirmy) tych podwykonawców

Rozdział 10 Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia
wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Rozdział ll Informacje o sposobie porozumiewania się
rzekazywania oświadczeń lub dokumentów.

zamawiającego z wykonawcami oraz

l

2

3

4

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Lidia Stefańska

Postępowanie
latfo rmazaku

prowadzone jest w języku polskim wyłącznie za pośrednictwem
gWg:!21 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk.płock

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami w zakresie:
e przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ;

przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych,
nnych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z Ustawy;
przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;

B przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij
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wiadomość do zamawiającego
do zamawiającego

po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana

5 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
latformazakuoowa.ol. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany

terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczam na platformie w sekcji
Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest

konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
konkretnego wykonawcy.

6 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomośc
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM

7 Zamawiający, zgodnie z $ 1l ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dła dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania
czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem plą11fQrmaząkupowa.pl, tj
a) etaty dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
bl 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,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja l0 0.,

d) włączona abstuga Javascript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
rl platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej

kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas

Ihh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.

8 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) akceptuje warunki korzystania z Jola!!elmaZalSUneWa:d określone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go
za widzący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pgdJlnlSien

9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z zczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. ztożenie oferty w zakładce ,,Wyślij
wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy.

10 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z olatformazakuoowa.ol dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
nnych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu olatformazakuoowa
znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https;//platformazaky Dgwa:DI/stroną/45 instrukcię

Rozdział 12 Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku
zaistnienia jednehsytuacji Qkre$1onych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art...ę9 Ustawv.

Nie dotyczy

Rozdział 13 opis sposobu przygotowywania oferty oraz dokumentów wymaganych przez
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l Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z
formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ).

2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważniona/upoważnione. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
ól złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za

latfo rmazakupowa .pl.
c) podpisana kwąlifjkowanvm podpisem elektroniczn'ym pr

upoważnion ą/ upoważnione

pośrednictwem

osobę/osoby

4 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacj
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym(eIDAS)(UE) nr 910/2014 - od l lipca 2016 roku

5 Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa.

6 Wykonawca, za pośrednictwem 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:ZZplatformazakupowa.plZstronaZ45-instrukcje

7 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

8 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty

aby zrealizować

9 Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku
niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski

10 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcy

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi].50 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku
to maksymalnie 500 MB

12 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Dopuszcza się także ztożenie elektronicznej kopii jskanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
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które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego

13 Oferta wvkonawcv. w dniu iei składania. musi zawierać:
1) Formularz ofertowo-cenowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo musi określać zakres czynności, do których
pełnomocnik jest umocowany. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem
wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym
jewidencyjnym) wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
wykonawców wspólnie ubiegających się a udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna); Zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy

14 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem
nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej
Rozporządzeniem KRI

15 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:
szczeeólnvm wskazaniem na .pdf

.pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg l.jpeg) Zę

16. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerze n :
a) .zip
b) .7Z

17 Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif
bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone

nieskutecznie.

18 W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
e ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwe!+QWąOję plików $ktąqąjąsiyęt) $ię ną
ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanvm w formacie PAdES:
pliki w innych formatach niż PDF zaleca sie opatrzvć podpisem w formacie XAdES o tvpie
zewnetrznvm. ]NvkQnawca powinien pamiętać, abv plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisvwanvm;
zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu

19 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób.
tego samego rodzaju.

stosować podpisy

20. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestować możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacj

22 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia
przyjmowania ofert. Sugeruję złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert

23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHAW

24. Jeśli wykonawca pakuie dokumentv np. w plik o rozszerzeniu .ZIP. zaleca sie wcześnieisze
podpisanie każdego ze skompresowanvch plików.
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25 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zm an w plikach po podpisaniu
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

ich
co

Rozdział 14 Sposób obliczenia cen

l Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy. Cena
oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowa i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. W przypadku, kiedy
wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT należy załączyć do oferty oświadczenie, iż nie jest
płatnikiem podatku VAT.

2.

3

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć
cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

wpisać w formularzu ofertowo

Przy obliczaniu cen należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie przeliczania. Jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub
więcej to zaokrąglenie ,,w górę", jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cyfrę tą się
pom IJa

4.

5.

6.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert
trakcie realizacji zamówienia

do rozliczenia w

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia ll marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. 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.

7 W ofercie, o której mowa w ust. 6, wykonawca ma obowiązek
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego;
21 wskazania nazwy (rodzaju) towaru ustugi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzity

do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,

bez kwoty podatku

Rozdział 15 Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na olatformazakuoowa.ol pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk.plonk myśl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 23.06.2022 r. do godz. 7:00:

2

3.

4

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty

Po wypełnieniu Formularza składania ofert i dołączenia wszystkich wymaganych załączników
należy kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania".

Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym
W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien
złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w
szczególności wskazanych w art. 63 ust l oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.l sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformiel w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że
oferta została zaszyfrowana i złożona

6 Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Rozdział 16 otwarcie ofert

l Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
23.06.2022 r., o godzinie 7:05, nie później niź następnego dnia po upływie terminu składania
ofert

2 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii

3.

4.

Zamawiający poinformuje o
prowadzonego postępowania

zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
za m owie n ia

5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na nlatformazakuoowa.ol w sekcji
Komunikaty'

6. Zgodnie z Ustawą zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert
w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Rozdział 17 Termin związania ofert

l Wykonawca jest związany złożoną ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert tj
20.09.2022 r.

do dnia

2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania oferta, zwraca
się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania oferta wymaga złożenia
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą

3 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody
zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

Rozdział 18 opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofe rte

l

2

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert: Cena (C) - waga kryterium 100%;

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach

1) Cena (C) - waga 100%
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C cena najniższa brutto+ / cena oferty ocenianej brutto x 100

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegajqcych odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto
obliczona w formularzu ofertowo-cenowym dla każdego pakietu w poszczególnej części -
Załącznik nr 2 do SWZ.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą łączna ilość punktów
przyznaną w kryterium oceny ofert w danym pakiecie w danej części

ąg

Rozdział 19 Informacje o fom a nościach, jakie muszą zo rze oferty w celu
zawarcia umowy W.}plawie zamówiępią pyĘjjlilnęgQ:

l Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie
zamówienia publicznego.

podpisania umowy w sprawie

2 W przypadku gdy 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
oceny ofert spośród ofert pozostalych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie

3 Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu informacje niezbędne
do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą
reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy)

Rozdział 20 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
zostaną wprowadzone do umowv w Sprawie zamówienia oubliczneeo

które

l Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
w projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

zamian w umowie na zasadach określonych

Rozdział 21 Pouczenie o środkach ochron prawnej przysługu. 'ch wykonawc

l środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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

2 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;

3 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli
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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. 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.

4 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 l

5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej

6 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziął wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie -- sądu zamówień
publicznych

Rozdział 22 Informacje
zamawiając

dotyczące zabezpieczenia należytego
!rlęwjdyje obowią4ęlS.)ego.wniesienia.

wykonania umowy. jeżeli

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 23 Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. l pkt 7 i
8Vstawy, Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art
214 ust. l pkt. 7 i 8 Ustawy.

Rozdział24 Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość
albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentów.

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę składającego ofertę wizji lokalnej

Rozdział 25 Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
eżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawv.

Zamawiający nie zastrzega
zadań.

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

Rozdział 26 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: do zastosowania przez za
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

l Zgodnie z art. 13 ust. li2 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 danych)(Dz. U. UE Ll19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej ,,RODO") informujemy, że

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych or
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UELl19 z 04.0S.2016, str.l)

sprawie ochrony osób fizycznych w związk
chylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne
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a)

ÓI

Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem niniejszej
umowy jest: Zamawiający oraz JOSW;
w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w
zakresie działania ZK/Aś, a także przysługujących Wykonawcy uprawnień, może się an
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZK/Aś za pomocą adresu

Areszt śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec: jdo a$ groiec@sw.gov.pl
Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03016 Warszawa

iod as bialoleka@sw.gov.pl
Areszt śledczy w Warszawie - Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa
iod as grochow@sw.gov.pl
Areszt Śledczy w Warszawie - Służewcu, ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
od as sluzewiec@sw.gov.pl

Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock: iod zk plock@sw.aov.pl
Zakład Karny w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce: iQd ;k $jędjce@sw.gov:pl
Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń
od zk przvtulv stare@sw.gov.pl

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na ZK/Aś tj. przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w
celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 Ustawy,
ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. l Ustawy, 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, a po
tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych
lub historycznych lub cele statystyczne
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez
Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
dane Wykonawcy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane
Wykonawca posiada na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego
dotyczących;
Wykonawca posiada na podstawie art. 16 RODOź prawo do sprostowania danych osobowych
Wykonawcy;
Wykonawca posiada na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO3;

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j )

k)

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 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

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 U nii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ałączników
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1 )

m)

nl

0)

Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
przepisy RODO

Wykonawcy nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
a rt. 20 RODO;

Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych
osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO

podstawie 21

Rozdział 27.Załączniki

Wykaz załączników do SWZ:
1) Załącznik nr l do SWZ opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowo-cenowy;
3) Załącznik nr 3 do SWZ - formularz JEDZ;
41 Załącznik nr4 do SWZ projekt umowy;
5j Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej;
61 Zatącznik nr 6 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji
7) Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie składane na podstawie art. l pkt 23 rozporządzenia

2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
IDz. Urz. UE nr L 229 z31.7.2014, str. ll




