
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - SPAWARKI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁĘCZYCY

1.3.) Oddział zamawiającego: CKZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100566603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ozorkowskie Przedmieście 2

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckzleczyca.projekt@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckpl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - SPAWARKI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b076d68c-dca3-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103416/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-04 11:46
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039869/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy w ramach
projektu pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych
umiejętności i kwalifikacji”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych
umiejętności i kwalifikacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/, http://ckpl.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
http://ckpl.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1.2. W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:
/CKZLeczyca/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl
8.1.3. Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczeń składanych w
celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona została odpowiednio w pkt. 8.2 SWZ. 
8.1.4. Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i
zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, 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. 
8.1.5. 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 miniPortalu („Warunki usługi”,
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl).
Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do
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miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin
dostępny na stronie https://epuap.gov.pl, a także Regulamin miniPortalu. 
8.1.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki
należy skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP). 
8.1.7. Za datę przekazania oferty lub innych dokumentów za pośrednictwem miniPortalu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP, 
8.1.8. Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ. 
8.1.9. Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego przepisywanie. 
8.1.10. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do
Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /CKZLeczyca/SkrytkaESP). 
Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być
prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email). 
8.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp. 
8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych
formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe
trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, oświadczenia, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania
tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf. 
8.2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
uprzejmie informujemy, że: 
21.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CKZ w Łęczycy, ul. Ozorkowskie
Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
21.1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com 
21.1.3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego
rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących
przepisach: 
a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych; 
b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny; 
c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
− przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy; 
− zawarcia umowy; 
− rozliczenia finansowo-księgowego. 
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21.1.4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień
publicznych , a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj.
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej,
Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej –
eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
21.1.5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od
pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w
związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii
archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W
przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 21.1.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych,
na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
21.1.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych. 
21.1.8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do
ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o
udzielenie zamówienia publicznego. 
21.1.9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
21.1.10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZŁ.271.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, niepowystawowego doposażenia pracowni
i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Centrum Kształcenia
Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”. Zadanie jest
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dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr
umowy: RPLD.11.03.01-10-0003/20-00.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy
miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś
Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. 
3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa do siedziby Zamawiającego nowego,
nie powystawowego sprzętu – wyposażenia - dostawa spawarek – 9 sztuk. Dostarczony sprzęt
oraz urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim, muszą być objęte
okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 7 do SWZ.
Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wraz z ofertą dla wszystkich oferowanych
urządzeń, sprzętu, wyposażenia – opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie
wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów,
funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie
modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy
producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla
produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje
urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania/pozycji której
dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów
technicznych i funkcjonalnych.
Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe,
niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku
polskim,
d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony w SWZ,
e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta
do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
f) posiadać katalog / książkę części zamiennych, o ile producent dołącza do produktu,
dopuszcza się dostęp online. 
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła,
być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi
dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego, przed terminem odbioru sprzętu oraz
wydania stosownych zaświadczeń każdej przeszkolonej osobie. 
Zapisy, w szczególności dotyczące serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i napraw zawarte
są we Wzorze umowy – zał. nr. 4 do SWZ. 

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji warunków zamówienia,
wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą
jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały
(charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej
dokumentacji.
Zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z
późn. zm.) jeżeli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się stosowanie rozwiązań
równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i
wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje
standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej
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dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Oznaczenie wg CPV: 42662000-4 sprzęt spawalniczy, 42662100-5 elektryczny sprzęt
spawalniczy

3.3. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją – art. 60 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42662100-5 - Elektryczny sprzęt spawalniczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny
ofert: 1% stanowi 1 punkt): 
16.1.1. „Cena” – waga 60% (60 pkt),
16.1.2. „Rozszerzenie okresu gwarancji” – waga 10% (10 pkt),
16.1.3. „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” – 30% (30 pkt).
16.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w
kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
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4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
6.1.1. Z postepowania o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. 
6.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp: w
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
7.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiający żąda dokumentów i
oświadczeń wskazanych poniżej: 
7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
7.1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
7.1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na
dzień złożenia dokumenty: 
7.1.2.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
7.1.3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 7.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i
dokumentów: 
7.2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
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7.2.1.1. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
7.2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na
dzień złożenia dokumenty: 
7.2.2.1. oświadczenie - wzór oświadczenia stanowi załącznik 3a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
7.5.1.1. Opisów technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, kart katalogowych lub
innych dokumentów, (np. wydruki ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela producenta), potwierdzających spełnienie parametrów określonych w opisie
przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca
musi udostępnić szczegółową specyfikacją techniczną urządzenia umożliwiającą weryfikację
zgodności sprzętu z wymaganiami technicznymi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opisy techniczne, funkcjonalne przedmiotu zamówienia, karty katalogowe lub inne dokumenty,
(np. wydruki ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta), potwierdzające spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu
zamówienia, a w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi
udostępnić szczegółową specyfikacją techniczną urządzenia umożliwiającą weryfikację
zgodności sprzętu z wymaganiami technicznymi.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
11.4. Ofertę stanowi: 
11.4.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 
11.5. Do oferty należy załączyć: 
11.5.1. oświadczenia wymagane postanowieniami SWZ tj.:
11.6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 
11.6.1.2. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
11.5.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i
oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile zostały podpisane przez pełnomocnika. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których
pełnomocnik jest upoważniony,
11.5.3. zobowiązanie podmiotu udostepniającego Wykonawcy zasoby - do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Zobowiązanie lub inny
podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej,
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało
wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej – o ile dotyczy.
11.5.4. Przedmiotowe środki dowodowe – opisy techniczne, funkcjonalne przedmiotu
zamówienia, karty katalogowe lub inne dokumenty, (np. wydruki ze strony internetowej
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta), potwierdzające spełnienie
parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania
produktów równoważnych Wykonawca musi udostępnić szczegółową specyfikacją techniczną
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urządzeń umożliwiającą weryfikację zgodności sprzętu z wymaganiami technicznymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
7.4.1. są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 
7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.1.1. i
pkt. 7.2.1.1. SWZ. 
7.4.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia. 
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
7.4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert
oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 
7.4.6. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
musi być załączone do oferty. 
6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
6.9.1. żaden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie pkt. 6.1. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu
realizacji umowy, w następujących przypadkach:
1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
1.3. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych itp.
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1.5. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT,
1.7. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego, 
1.8. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
1.9. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy
nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
1.10. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za
realizację przedmiotu zamówienia,
1.11. gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót, w celu instalacji, montażu
przedmiotu umowy, 
1.12. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny,
zdarzenia związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.13. zmiany wymiarów, lokalizacji, kolorystyki, miejsca dostawy, uruchomienia, 
1.14. wycofania podzespołów, modelu sprzętu / urządzenia z produkcji, 
1.15. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.16. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna
dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
1.17. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.18. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia
terminu wykonania zamówienia.
2. Warunki dokonania zmian:
2.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
2.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.1.1. opisze zaistniałe okoliczności,
2.1.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.1.3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.1.4. opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 
2.2. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-13 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki
ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się
również podanie adresu email).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-13 17:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

20. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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20.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 
20.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
20.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
20.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i
8 ustawy pzp. 
20.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp. 
20.8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp. 
20.9. Zamawiający nie przewiduje: opcji, wznowień, udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA
5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie - maksymalnie 14 dni od
dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin wykonania
zamówienia maksymalnie o 7 dni. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium
oceny oferty. Termin wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia w
stosunku do terminu maksymalnego.
5.2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia, z zastrzeżeniem innego terminu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny oferty.
5.3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony
protokołem odbioru podpisanym przez Strony. Termin dostawy – odbioru należy uzgodnić z
Zamawiającym.
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, http://ckpl.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1.2.	W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /CKZLeczyca/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl 8.1.3.	Forma, w jakiej ma być złożona oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, określona została odpowiednio w pkt. 8.2 SWZ.  8.1.4.	Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, 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.  8.1.5.	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 miniPortalu („Warunki usługi”, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte są również w dokumencie „Najczęściej zadawane pytania do miniPortalu”. Przyjmuje się, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu akceptuje Regulamin dostępny na stronie https://epuap.gov.pl, a także Regulamin miniPortalu.  8.1.6.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesyłane pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum – ZIP).  8.1.7.	Za datę przekazania oferty lub innych dokumentów za pośrednictwem miniPortalu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,  8.1.8.	Identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ.  8.1.9.	Zaleca się kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora postępowania, a nie jego przepisywanie.  8.1.10.	Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /CKZLeczyca/SkrytkaESP).  Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email).  8.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp.  8.2.3. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca się, aby dokument (oferta, oświadczenia, itp.) wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w formacie .pdf.  8.2.4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:  21.1.1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CKZ w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 21.1.2.	administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com  21.1.3.	Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:  a)	ustawie z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych;  b)	ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny;  c)	ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  d)	ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  − przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;  − zawarcia umowy;  − rozliczenia finansowo-księgowego.  21.1.4.	Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych , a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.  21.1.5.	Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 21.1.6.	W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:  a)	dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  b)	sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;  c)	ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.  21.1.7.	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  21.1.8.	Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  21.1.9.	Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 21.1.10.	Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria (Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium oceny ofert: 1% stanowi 1 punkt):  16.1.1.	„Cena” – waga 60% (60 pkt), 16.1.2.	„Rozszerzenie okresu gwarancji” – waga 10% (10 pkt), 16.1.3.	„Skrócenie terminu wykonania zamówienia” – 30% (30 pkt). 16.2.	Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach, o których mowa w pkt. 16.1. Liczba punktów jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
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	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji
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	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 30
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1. SWZ, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:  7.1.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  7.1.1.1.	aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  7.1.2.	Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:  7.1.2.1.	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  7.1.3.	Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp).  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2.	W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:  7.2.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  7.2.1.1.	aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  7.2.2.	Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty:  7.2.2.1.	oświadczenie - wzór oświadczenia stanowi załącznik 3a do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-13 15:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi do niej załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca poda swój adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem (zaleca się również podanie adresu email).
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