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Rozdział I. Informacje wstępne

1. Zamawiający:
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
NIP 5250008459, REGON 000325771
Adres strony internetowej: https://ibl.waw.pl/
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /IBLit/SkrytkaESP

2. Tryb postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.).
2. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy wydanych do niej aktów wykonawczych.
3. Informacje ogólne
1. Ilekroć w SWZ użyte jest określenie „uPzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.).
2. Składanie ofert odbywa się w formie lub postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany
zgodnie z art. 74 uPzp oraz przepisami aktów wykonawczych.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej adres: administracja@ibl.waw.pl
oraz miniPortalu.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują przy użyciu; środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) pocztą
elektroniczną.
8. Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem drogi elektronicznej nie dotyczy
pełnomocnictw, oświadczeń, dokumentów, o których mowa w rozdz. IV pkt 2 SWZ.
9. W przypadku przesłania korespondencji drogą elektroniczną Zamawiający wymaga jej przekazywania
w formie skanu dokumentu z podpisem Wykonawcy/Zamawiającego (zeskanowane pismo).
10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą korespondencję pocztą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
11. Zamawiający przyjmuje, że pismo wysłane na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany
do potwierdzenia jego otrzymania, zgodnie z ustaleniami ust. 10 oświadczy, że korespondencji nie
otrzymał.
12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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14. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: bartosz.snopkiewicz@ibl.waw.pl . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem oznaczenia sprawy:
AG.26.9.2021.
16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
17. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
18. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę
powyższego wymogu.
19. Oferta składana w formie lub postaci elektronicznej musi być opatrzona przez Wykonawcę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
20. Wykonawca składa również wraz z ofertą oświadczenia z art. 125 ust. 1 uPzp, w formie lub postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,
21. Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim.
22. Osobą uprawnioną do komunikacji z Wykonawcami jest: w sprawie procedury przetargowej: Bartosz
Snopkiewicz, tel. 504 478 168.. Kontakt telefoniczny dozwolony jest wyłącznie w sprawach
organizacyjnych.
Nie
udziela
się
żadnych
ustnych
i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania
w sprawach wymagających procedowania zgodnie z ustaleniami uPzp.
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach
określonych w art. 255 uPzp.
24. Wszystkie informacje przedstawione w SWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty
i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
4. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentów postępowania

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, zastrzegając sobie
prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez
ujawniania źródła pytania. Odpowiedzi na pytania będą stanowić integralną część SWZ.
2. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 286 ust. 1 uPzp, Zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią SWZ
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert zamieszczając informację w
Systemie a także publikując ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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Rozdział II. Przedmiot i termin realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są następujące prace programistyczne:
I CZĘŚĆ - Rozbudowa oprogramowania TEI NPLP, służącego wprowadzaniu naukowych edycji
cyfrowych o nowe funkcjonalności. Dostosowanie narzędzia do edycji tekstów staropolskich,
rękopiśmiennych oraz poddanych różnego rodzaju zabiegom cenzorskim w tekstach literackich;
II CZĘŚĆ - Rozszerzenie zaplecza edytorskiego oprogramowania do tworzenia kolekcji cyfrowych na
platformie TEI NPLP.PL na potrzeby edycji powieści Elizy Orzeszkowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na poszczególne części, znajduje się w
załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których wykonywanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyżej
wymienionych osób, kontrola tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu
sankcje zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
5. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje przedmiot zamówienia, oznacza to, iż
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o tych samych lub lepszych parametrach od
wymaganych przez Zamawiającego. Parametry zamawianych produktów określają istotne warunki
użytkowe oraz techniczne jakie musi spełnić przedmiot zamówienia. Wskazane marki lub nazwy
producenta określają klasę produktu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: Cz. I - maksymalnie 10 miesięcy od daty podpisania umowy;
Cz. II – maksymalnie 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Rozdział III. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Informacje ogólne

1.
2.
3.
4.
5.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi
informacjami zawartymi w SWZ.
Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SWZ pod rygorem jej odrzucenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług.
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
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6.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
7. Zamawiający dopuszcza realizację części lub całości niniejszego przedmiotu zamówienia przy
udziale podwykonawców.
8. Wykonawcy mogą złożyć wspólną ofertę w rozumieniu art. 58 uPzp.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, będących zakładami pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.
10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, a także koszty związane z przygotowaniem
brakujących dokumentów lub wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
2. Wymagania formalne dotyczące oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET
Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna
dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez
nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany
jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający
jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia,
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 uPzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr
1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
9. Do oferty należy dołączyć:
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
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9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oświadczenie oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców.;
9.4. Informacja o powierzeniu/niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom (wzór stanowi
załącznik nr 4 do SWZ).
9.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, potwierdzający udostępnienie dla
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzający w swej treści,
że określony w art. 118 ustawy Pzp potencjał został faktycznie udostępniony (wzór stanowi
załącznik nr 6 do SWZ) - składane o ile dotyczy.
10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 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, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
13. Postanowień ust. 12 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
3. Zawartość merytoryczna oferty
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym o treści zgodnej z określonym we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
2. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których Wykonawca wraz z
przekazaniem takich informacji zastrzegł, przez oznaczenie klauzulą „informacje objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa”, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał
Zamawiającemu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, zgodnie
z art. 18 ust. 3 uPzp oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) zwanej dalej „ustawą”. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę
informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy, bądź
niewykazania przez Wykonawcę, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiający uzna takie zastrzeżenie za bezskuteczne i ujawni te informacje jako zastrzeżone
niezasadnie.
4. Sposób dostarczenia oferty
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1. Ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 14.01.2022 r. do godziny 10:00.
2. W celu zmiany oferty, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca w Systemie winien wycofać
swoją pierwotną ofertę i ponownie złożyć ofertę. Nie jest możliwe złożenie zmian do oferty.
3. W celu wycofania oferty, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykonać tą
czynność w Systemie. Po wycofaniu oferty Wykonawca ma możliwość ponownego złożenia oferty.
Rozdział IV. Wymagania i dokumentacja

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału postawione w postępowaniu:
1) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 2) uPzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
2) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 3) uPzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
3) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku:
Cz. I - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi
rozbudowy portali Nowej Panoramy Literatury Polskiej, w tym co najmniej jedną dotyczącą
TEI.NPLP.PL, o wartości nie mniej niż 120 000,00 zł brutto;
Cz. II - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi
rozbudowy portali Nowej Panoramy Literatury Polskiej, w tym co najmniej jedną dotyczącą
TEI.NPLP.PL, o wartości nie mniej niż 10 000,00 zł brutto.
Definicje: „Projekty edytorskie z wykorzystaniem standardu TEI” – projekty zakładające utworzenie
lub rozbudowę oprogramowania umożliwiającego oznaczenia opracowanych tekstów w standardzie
TEI (Text Encoding Iniciative) (backend) i wyświetlanie ich reprezentacji w panelu użytkownika
(frontend).
Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia zakończone, ale również wykonywane. W takim
przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić w/w warunek i należy podać
wartość zrealizowanej, do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej
wymienionego warunku, części zamówienia (nie wartość całej umowy). Jeżeli Wykonawca wykaże
zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia
o zamówieniu.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zarówno
w części I jak i II wystarczające będzie wykazanie spełniania warunku w zakresie cz. I przedmiotu
zamówienia.
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą w rozumieniu art. 118 ust. 1 uPzp polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, udowodnili Zamawiającemu, że realizując zamówienie będą dysponowali
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca musi złożyć dokumenty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii
z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich, może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2020.1282 t.j) – sporządzone w postaci lub
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w przypadku oświadczeń i innych dokumentów. W przypadku, gdy dokument składa
podmiot trzeci dokumenty muszą być sporządzone w postaci lub formie elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot
udostępniający zasoby, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca, który polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie wraz z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów (Wykonawca) nie ponosi
winy. Dokumenty winny być sporządzone w formie lub postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami niniejszej SWZ oraz z przepisami uPzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez sprawdzenie złożonych dokumentów
i oświadczeń określonych w SWZ.
Niespełnienie któregokolwiek spośród wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy i wykluczenie z postępowania.
2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ – oświadczenie
składane w formie lub postaci elektronicznej podpisane przez Wykonawcę za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;
2) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie pisemnie
wezwany do złożenia przez System w terminie co najmniej 5 dni od przesłania wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 uPzp
tj.:
- W celu potwierdzenia spełniania postawionych w postępowaniu warunków udziału:
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na
wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – składany wykaz, jak i dowody
muszą być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) W przypadkach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp (poleganie na zasobach innych podmiotów oraz
dotyczące podwykonawców) Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty w formie lub postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym pod rygorem nieważności. 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.
4. Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest złożyć w formie lub postaci
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa
musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w
imieniu Wykonawcy czynności. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą poprzez System,
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale I ust. 3 niniejszej SWZ.
5. Pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.
58 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) – pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli
Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach – jeżeli pełnomocnictwo jest
stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą poprzez System, zgodnie z zasadami określonymi
w Rozdziale I ust. 3 niniejszej SWZ.
UWAGA:
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292)
za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp).
Rozdział V. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.
Rozdział VI. Cena oferty
1.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego postępowania oraz
obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu
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2.

3.

4.
5.

zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do
przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń
innych działań w celu jej określenia.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeżeli zostanie podana w innej walucie
Zamawiający w celu oceny oferty przeliczy ją na PLN po kursie NBP obowiązującym na dzień otwarcia
ofert.
Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez
podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi
podatkiem VAT.
Rozdział VII. Kryteria wyboru ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Kryteria wyboru oferty – dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia.
Oferty nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:
Nr kryterium oceny
1 Cena
2 Termin realizacji zamówienia

Waga = punkty
60% = 60 pkt
40% = 40 pkt

Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Wybór oferty dokonany zostanie
na podstawie opisanych poniżej wzorów i zasad (punktacja w zakresie od 0 do 100 pkt w zaokrągleniu do
setnych części punktu).
1) Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty.
Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez
Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru:
Ocena oferty rozpatrywanej = cena najniższa : cena rozpatrywana x 60
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2) Kryterium termin realizacji zamówienia - w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie
terminu realizacji zamówienia, który wynosić ma maksymalnie 10 miesięcy a minimalnie 8 miesięcy /
maksymalnie 2 miesiące a minimalnie 1,5 od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia
zaoferowany ma zostać w miesiącach. Ocena następowała będzie na zasadach określonych poniżej:
Dot. cz. I przedmiotu zamówienia:
✓ zaoferowanie terminu 8 miesięcy realizacji zamówienia- oferta otrzymuje 40 pkt, lub
✓ zaoferowanie terminu 9 miesięcy realizacji zamówienia- oferta otrzymuje 20 pkt, lub
✓ zaoferowanie terminu 10 miesięcy realizacji zamówienia- oferta otrzymuje 0 pkt.
W przypadku niewskazania oferowanego terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że
Wykonawca oferuje 10 miesięczny termin realizacji zamówienia.
Dot. cz. II przedmiotu zamówienia:
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✓
✓

zaoferowanie terminu 1,5 miesięcznego terminu realizacji zamówienia - oferta otrzymuje 40 pkt,
zaoferowanie terminu 2 miesięcznego terminu realizacji zamówienia – oferta otrzymuje 0 pkt.

W przypadku niewskazania oferowanego terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że
Wykonawca oferuje 2 miesięczny termin realizacji zamówienia.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu
w poszczególnych kryteriach (Cena + Termin realizacji zamówienia) pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Jeżeli jednak wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Rozdział VIII. Terminy
1. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
13.02.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający i Wykonawcy stosować będą komunikację elektroniczną poprzez System. Przedłużenie
terminu związania ofertą przez Wykonawcę jest możliwe wyłącznie z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania wadium.
2. Termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2022 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2022 r. o godz. 10:15.
Rozdział IX. Otwarcie i ocena ofert
1. Otwarcie ofert.
1. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania
(https://miniportal.uzp.gov.pl/) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania
(https://miniportal.uzp.gov.pl/) 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.
2. Badanie ofert
1. W części niejawnej Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z kryteriami podanymi w Rozdziale VII
ust. 2 niniejszej SWZ.
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem
postanowień Rozdziału IX ust. 3 (poprawianie oczywistych omyłek) SWZ, dokonywanie jakichkolwiek
zmian w jej treści. Komunikacja będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePU-AP oraz udostępnionego przez miniPortal.
3. Poprawianie oczywistych omyłek
1. W razie konieczności, Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie oraz;
b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz;
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w jej treści.
2. O dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt 1 lit. a, b i c powyżej Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Wykonawca, w którego ofercie Zamawiający dokonał poprawek omyłek o których mowa w pkt 1 lit.
c może w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu nie wyrazić zgody na
poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionować sposób jej poprawienia. Brak odpowiedzi
Wykonawcy w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
Zakwestionowanie przez Wykonawcę poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 1 lit. c spowoduje
odrzucenie jego oferty na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 11 uPzp. Komunikacja odbywa się za pomocą
Systemu.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszej SWZ (Rozdział VII).
2. W przypadku uzyskania tej samej wartości punktowej przez więcej niż jednego Wykonawcę
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze. Jeżeli oferty uzyskały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób
opisany w zdaniu poprzednim, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę w terminie związania ofertą, z zastrzeżeniem
przepisów art. 252 ust. 2 -3 uPzp.
5. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
c. unieważnieniu postępowania podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne.
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6.

Równocześnie Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej w ust. 5 pkt 5 lit. a i c
niniejszego Rozdziału, na stronie prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Rozdział X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XI. Zawarcie umowy
1. Istotne postanowienia umowy
1. Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą oraz informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy,
który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ, oraz którego oferta okaże się
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru oferty określone w SWZ.
2. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu przesłanym do Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, za pomocą Systemu. Zamawiający zawrze umowę w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z terminem i na warunkach określonych w art. 308 ust. 2 uPzp.
3. Umowa zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
4. Przy podpisaniu umowy wymagane będzie od Wykonawcy okazanie oryginału pełnomocnictwa do
podpisania umowy w imieniu Wykonawcy (-ów) składającego (-cych) ofertę – jeśli wymagane.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
6. Jeżeli wybrany Wykonawca nie dostarczy wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji dokumentów
we wskazanym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może uznać, że uchyla się on od zawarcia
umowy.
Rozdział XII. Środki ochrony prawnej
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł, lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp.

Rozdział XIII. Oferta wspólna (konsorcjum, spółka cywilna)
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w rozumieniu
art. 58 uPzp, w ofercie należy:
a. wskazać podmioty (Wykonawców) składające ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib);
b. wskazać pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych
w Rozdziale IV niniejszej SWZ;

Strona 14 z 17

c. przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu
kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać dokumenty wskazane
w Rozdziale IV niniejszej SWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla każdego z podmiotów (Wykonawców)
ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.
Rozdział XIV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 02-330 Warszawa, telefon 22 826 99 45;
inspektorem ochrony danych osobowych w IBL-PAN jest Małgorzata Lisowska, e-mail:
malgorzata.lisowska@ibl.waw.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z uPzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego) ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych
osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest także:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, - podwykonawcy/podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji
zamówienia.
Wykonawca składający Ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze formularza
ofertowego. Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca oświadczenia nie składa.
(treść oświadczenia usuwa np. przez jego wykreślenie).

Integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią:
Załącznik nr 1 –

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 –

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Załącznik nr 4 -

Informacja o powierzeniu/niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Załącznik nr 5 –

Wzór umowy

Załącznik nr 6 -

Zobowiązanie

podmiotu

trzeciego

albo

inny

dokument,

potwierdzający

udostępnienie dla Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia potwierdzający w swej treści, że określony w art. 118 ustawy Pzp
potencjał został faktycznie udostępniony
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Załącznik nr 7 –

Wykaz usług

ZATWIERDZAM:

………………………………………..
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