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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. +4814 6316500, fax +4814 6316600 

strona internetowa: www.pwsztar.edu.pl 

Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 221.000 euro na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) zwanej 

dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz 

lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

4. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Perspektywy Współpraca Synergia 

Zarządzanie w Tarnowie, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-

00-Z087/17-00. Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt 

realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi 

priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

(ZSI) o następujące moduły: 

1) Programy kształcenia 

2) Dyplomowanie 

3) Zarządzanie karierą 

4) Portal pracownika 

5) Komunikacja ze Zintegrowanym System Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym (POLON) 

6) Kokpity menedżerskie 

2. Na przedmiot zamówienia składa się:  

1) Dostarczenie nowych modułów ZSI i licencji na nowe moduły ZSI. 

2) Wykonanie instalacji nowych modułów w ramach ZSI w infrastrukturze 

informatycznej Zamawiającego.  

3) Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w 

tym: Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w 

ramach wdrożenia, w terminie określonym w Harmonogramie Umowy. 

4) Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji nowych modułów ZSI  

Zamawiającego. 

5) Wdrożenie nowych funkcjonalności ZSI w poszczególnych modułach, wg 

Harmonogramu Wdrożenia, opracowanego przez Wykonawcę w terminach 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

http://www.pwsztar.edu.pl/
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6) Wykonanie integracji z obecnie używanym przez Zamawiającego Zintegrowanym 

Systemem Informatycznym opartym o system ERP Comarch Egeria Edukacja oraz z 

wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia systemami zewnętrznymi.  

7) Przeszkolenie Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i 

nadzoru nad eksploatacją rozbudowanego ZSI.  

8) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla wszystkich 

dostarczanych modułów ZSI. 

9) Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla wszystkich rozbudowanych obszarów 

ZSI, którego efektem będzie samodzielna praca Użytkowników ZSI.   

10) Świadczenie Asysty powdrożeniowej przez okres 1 miesiąca od momentu Startu 

Produktywnego wszystkich obszarów objętych wdrożeniem. Testowanie i certyfikacja 

systemu. 

11) Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie określonym w ofercie licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

Kody CPV: 

72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych 

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2020r. Szczegółowe terminy wykonania 

poszczególnych modułów ZSI określa załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

 

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni 

wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

min. 1.000.000 zł, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni 

Wykonawca, który: 
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a. wykaże wykonanie co najmniej jednego wdrożenia Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego w uczelni wyższej o wartości nie niższej niż 900.000 zł brutto 

wykonanego nie wcześniej niż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

b. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. dysponuje lub będzie 

dysponować co najmniej następującymi osobami: 

a) 1 osobą, która posiada min trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

projektami wdrożenia systemów informatycznych, w tym systemów ZSI dla uczelni 

wyższych potwierdzone certyfikatem Prince2 lub równoważnym*, 

b) 3 osobami, które posiadają min trzyletnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu lub 

tworzeniu systemów informatycznych z zakresu obsługi dziekanatowej, spraw 

studenckich, administracji i integracji z systemami zewnętrznymi, 

c) 3 osobami, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

utrzymania i zarządzania oraz konfigurowania systemów informatycznych w tym z 

rodziny Microsoft Windows Serwer i Linux oraz systemami baz danych firmy Oracle,  

d) 2 osobami posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z 

praktycznej i technicznej znajomości technologii Oracle Forms/Reports w wersji 6i 

potwierdzone certyfikatem Oracle PL/SQL Developer CertifiedAssociate lub 

równoważnym*, 

e) 1 osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z praktycznej i 

technicznej znajomości technologii Java potwierdzone certyfikatem Oracle Certified 

Professional, Java Se 8 Programmer lub równoważnym*, 

f) 3 osobami, które posiadają wiedzę potwierdzoną certyfikatem z praktycznej i 

technicznej znajomości procesu testowania oprogramowania potwierdzone 

certyfikatem ISTQB Certified Tester Foundation Level lub równoważnym*,  

g) 1 osobą, która posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem w dziedzinie 

bezpieczeństwa systemów informatycznych potwierdzoną certyfikatem Certified 

Information systems Security Professional (CISP) i Certified Information Systems 

auditor (CISA) lub równoważnym*. 

*  ”Za równoważny Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty równoważne dla 

certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie potwierdzają 

certyfikaty wymienione w wymaganiach dla danej osoby, wystawione przez podmiot, 

który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności.” 

Zamawiający dopuszcza, możliwość łączenia doświadczenia przez osoby wskazane przez 

Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie pkt. od a) do g) przy czym 

minimalna liczba wymaganych osób wynosi 10. 

4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego 

oświadczenia/dokumentu, a także czy wymagane oświadczenie/dokument potwierdza 

spełnianie warunku udziału lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona 

formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 

3. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, 

jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

 

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca przedkłada 

dokument JEDZ zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz. 

a. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie), 

b. JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, JEDZ powinien być 

wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, 

JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego, 

dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie 

realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie, 
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c. JEDZ podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, JEDZ powinien dotyczyć 

weryfikacji podstaw wykluczenia, JEDZ podwykonawcy składa Wykonawca. 

2. Formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do siwz. 

3. Potwierdzenie wniesienia wadium. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie 

oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do siwz. W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby składa także JEDZ, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczący 

tych podmiotów. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ, o którym mowa w rozdz. 

IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczący tych podmiotów. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu wykazania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – aktualny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną min. 1.000.000 zł, 

2) w celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej: 

a.  Wykaz zawierający wykonanie co najmniej jednego wdrożenia Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego w uczelni wyższej o wartości nie niższej niż 900.000 zł 

brutto wykonanego nie wcześniej niż 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 usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 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 (tzw. 

poświadczenie, protokoły odbioru, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku 

składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy 

przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz. 
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b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z 

wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do 

siwz. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. 

dysponuje lub będzie dysponować co najmniej następującymi osobami: 

a) 1 osobą, która posiada min trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

projektami wdrożenia systemów informatycznych, w tym systemów ZSI dla 

uczelni wyższych potwierdzone certyfikatem Prince2 lub równoważnym*, 

b) 3 osobami, które posiadają min trzyletnie doświadczenie zawodowe w utrzymaniu 

lub tworzeniu systemów informatycznych z zakresu obsługi dziekanatowej, spraw 

studenckich, administracji i integracji z systemami zewnętrznymi, 

c) 3 osobami, które posiadają min. trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

utrzymania i zarządzania oraz konfigurowania systemów informatycznych w tym 

z rodziny Microsoft Windows Serwer i Linux oraz systemami baz danych firmy 

Oracle,  

d) 2 osobami posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z 

praktycznej i technicznej znajomości technologii Oracle Forms/Reports w wersji 

6i potwierdzone certyfikatem Oracle PL/SQL Developer CertifiedAssociate lub 

równoważnym*, 

e) 1 osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z 

praktycznej i technicznej znajomości technologii Java potwierdzone certyfikatem 

Oracle Certified Professional, Java Se 8 Programmer lub równoważnym*, 

f) 3 osobami, które posiadają wiedzę potwierdzoną certyfikatem z praktycznej i 

technicznej znajomości procesu testowania oprogramowania potwierdzone 

certyfikatem ISTQB Certified Tester Foundation Level lub równoważnym*,  

g) 1 osobą, która posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem w dziedzinie 

bezpieczeństwa systemów informatycznych potwierdzoną certyfikatem Certified 

Information systems Security Professional (CISP) i Certified Information Systems 

auditor (CISA) lub równoważnym*.  

*  ”Za równoważny Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty równoważne dla 

certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie 

potwierdzają certyfikaty wymienione w wymaganiach dla danej osoby, 

wystawione przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji 

i potwierdzaniu umiejętności.” 

Zamawiający dopuszcza, możliwość łączenia doświadczenia przez osoby wskazane 

przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie pkt. od a) do g) 

przy czym minimalna liczba wymaganych osób wynosi 10. 

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca 

przedkłada: 

a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, 
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b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny  

dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je: 

a. ppkt. 3 lit. a - informacją z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

b. ppkt 3 lit. b i c - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

10. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega 

się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

11. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów 

występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 
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12. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne 

dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie 

wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i 

podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 siwz kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

14. Dokumenty, o których mowa w siwz, Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej 

siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 7 siwz, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 

2018 r poz. 1000, 1554 i 1669). 

19. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie 

rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie 

dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego 

rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze 

publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

21. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: Józefa Ligęzę tel. +48146316612, 

email: j_ligeza@pwsztar.edu.pl. 

3. 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 oraz do formularza do 

komunikacji. 

4. 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 

oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań Zamawiającego na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 

postępowania).  

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: j_ligeza@pwsztar.edu.pl.  

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 9 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla 

Wykonawców, modyfikacje siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


 

11 

www.pwsztar.edu.pl. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia 

informacji na stronie Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. 

 

XI. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

XII.  Wymagania dotyczące wadium 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a. w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

2. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona jedną z wymienionych form 

wadium, zostanie wykluczony, zaś ofertę uznaje się za odrzuconą. 

3. Wadium w pieniądzu: 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr: 50 1240 1910 1111 

0010 2380 4422, z oznaczeniem „Wadium – Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie w narzędzia informatyczne w ramach Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego”. 

a. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje 

konto. 

b. Wykonawca załącza do oferty potwierdzenie przelewu wadium. 

 Wadium w pozostałych formach: 

a. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci 

elektronicznej. 

b. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co 

najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą 

najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub 

przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, albo 

zostanie przedłużony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na 

przedłużony okres. 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze     

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8. 

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

http://www.pwsztar.edu.pl/
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7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych .pdf, .doc, docx, .rtf, .jpg i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 

do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

7. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 

2 do niniejszej siwz. Do formularza ofertowego należy dołączyć wymagane oświadczenia 

i dokumenty. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz zgodnie z art. 

38 ustawy Pzp. 

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie 

dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz. 
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10. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przy pomocy kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

11. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest 

równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 

zgodność z oryginałem. 

12. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

13. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki 

i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz. 

14. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

15. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 

16. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: 

a. oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty 

należy załączyć dokument pełnomocnictwa, 

b. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano 

w rozdziale IX siwz, 

c. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 

wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą 

co najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 

rękojmi lub gwarancji. 

d. warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez 

Wykonawców wspólnych łącznie, należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z 

Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków siwz, 

e. wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych 

dokonywana jest przez pełnomocnika, Zamawiający kieruje wszelką informację i 

korespondencję do pełnomocnika, 

f. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

17. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 

211), a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 

mogą być one udostępnione. 

 

 

https://sip.lex.pl/?a#/document/17074707?unitId=art(22(a))
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XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy przesłać w terminie do 25.02.2019r. do godziny 12.00 zaszyfrowaną przy 

pomocy aplikacji do szyfrowania dostępnej na miniPortalu i klucza publicznego, za 

pomocą dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na 

Platformie ePUAP na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) „Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie” (PWSZTarnow). Oznaczenie oferty musi 

umożliwiać jej identyfikację (TED lub ID postępowania, nazwa postępowania, 

wykonawca). 

2. Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2019r. w PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 

Tarnów, sala A110 o godzinie 12.30. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez 

Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Zamawiającego aktualizacji 

zapisów niniejszego rozdziału. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawcy winni podać cenę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

siwz. 

2. Cena ofertowa winna być określona jako kwota netto + podatek VAT. Podstawą do 

wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

ekonomicznym kalkulacja. 

3. Cena oferty winna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 

(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

4. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego w rozdziale XVII niniejszej 

siwz. 

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę, rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający 

doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

7. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie zostaje ustalona na okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianom. 

 

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia   

między Zamawiającym a Wykonawcą 
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
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XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Oferty oceniane będą według kryteriów: 

 cena – 60% (cena za wykonanie zamówienia albo jej korekta dokonana w trybie i na 

warunkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) 

 gwarancja – 40% 

2. Kryterium „ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru: 

(cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 0,6 x 100 = liczba punktów w kryterium 

cena 

3.   Kryterium „gwarancja” zostanie obliczone w następujący sposób: 

gwarancja na okres 24 miesięcy – 0 pkt. 

gwarancja na okres 36 miesięcy – 20 pkt. 

gwarancja na okres 48 miesięcy i dłuższy – 40 pkt. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego 

zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający 

dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny 

ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów. 

 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,  

a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie 

Zamawiającemu. 

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny ofertowej. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej siwz. 

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w 

stosunku do oferty. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

XXI. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zakres usług, wykonanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych 

informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału 

podwykonawców. 

 

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

XXIII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji 

elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszystkie koszty 

związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

XXV. Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych wykonawców 

składających oferty, będących osobami fizycznymi 

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 (DZ. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej „rozporządzeniem”) 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 

rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 

kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: f_biliński@pwsztar.edu.pl, lub adres 

wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Termin ten może ulec 

przedłużeniu. W przypadku gdy okres ten będzie krótszy niż 5 lat to Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku 

następującego po roku w którym wykonawca złożył ofertę w postępowaniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w postępowaniu. 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy. 

mailto:rektorat@pwsztar.edu.pl
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – JEDZ (ESPD) 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

Załącznik nr 5 - Wykaz usług 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy 

Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania 
 


