
 

 

Znak sprawy: DA.340.135.22 Legnica, dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.) [zwana dalej ustawą Pzp], pn.: 

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 

Przedmiot główny: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, tel.76 862 48 64, strona www.centrumzamek.pl,  

email: zamowienia@centrumzamek.pl, godziny pracy: 8.30-14.30 od poniedziałku do piątku 

Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

1) w sprawach merytorycznych związanych z zapytaniem ofertowym Pani Katarzyna 

Drozdowska – Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, 

pokój nr A112,  tel. 76 862 48 64, email: k.drozdowska@centrumzamek.pl - w godzinach 8.00 – 

14.00 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/  

Adres strony Zamawiającego na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings  

Pod powyższym adresem udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania ze 

strony internetowej prowadzonego postępowania (platformy zakupowej) opisane zostały w 

załączniku nr 9 do niniejszej SWZ. 

Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne. Pełną obsługę techniczną świadczy Open Nexus 

Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. W przypadku ewentualnych problemów 

technicznych prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta (pon. - pt. 8:00 - 17:00) tel.: 22 101 02 

02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z wymogami 

określonymi w niniejszej SWZ. 

2. SWZ składa się z części zasadniczej oraz ze wszystkich towarzyszących jej załączników. 

3. Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu oraz do umowy stosuje się przepisy 

ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 

 

 

 

http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/
https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings
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III. INFORMACJA,  CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2018 poz. 2142 ze zm.) na rzecz Dolnośląskiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w 

Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej IPU), stanowiących załącznik nr 8. 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa wymagania w zakresie zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp 

(szczegółowe wymagania określone zostały w IPU), oraz nie określa wymagań w zakresie 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

przedmiot główny: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia dla każdego z zadań  – 20.01.2023 – 31.12.2023 r. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.),  

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769 ze zm.),  

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
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h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

275), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od 

siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835) z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę: 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
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wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w 

okolicznościach, o których mowa w art.109 ust.1 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp, tj. Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności, 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne, 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując  odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub Zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b. zreorganizował personel,  

c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 
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VII.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. 

posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(tj. DZ. U. 2020. poz. 838 ze zm.). 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej  jedną usługę ochrony osób i mienia 

w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego 

Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert. Jeżeli w tym dniu 

nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego 

dnia przed dniem otwarcia ofert. 

Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4), liczy się wstecz od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

 

VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszej SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia i spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 

ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby 

przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych podmiotowych środków dowodowych. 

7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszej SWZ).  

Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko 

jednej oferty. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale VI 

pkt 1 ppkt 1-4 i 6, pkt 2 ppkt 1 - 3 oraz pkt 3 ppkt 1 i 2 niniejszej SWZ (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ) 

3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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 należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszej SWZ) 
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4) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i 

mienia, uzyskana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. 

DZ. U. 2020. poz. 838 ze zm.). 

8. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

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

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), zwanego dalej „rozporządzeniem w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych”, oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 

2452), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji”. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

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

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w rozdziale VIII pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w rozdziale VIII pkt 7 ppkt 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

6. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. 

7. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 
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X. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych, składa się w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 niniejszej SWZ, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 3 niniejszej SWZ, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 3 

niniejszej SWZ, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

670 ze zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 2, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których 

mowa w rozdziale XI niniejszej SWZ. 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w rozdziale VII pkt 3 niniejszej SWZ lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 7, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
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podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 7, może dokonać również notariusz. 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i 

jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 3 

niniejszej SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

rozdziale IX pkt 3 niniejszej SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 12, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 12 może dokonać również notariusz. 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 

Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings. 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 

VIII pkt 1 niniejszej SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 

pośrednictwem platformy zakupowej wskazanej w pkt 1. Za datę wpływu wymienionych 

dokumentów przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na platformie zakupowej. 

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń innych niż 

wymienione w rozdziale XIV pkt 1 niniejszej SWZ za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

wskazany w rozdziale I specyfikacji e-mail: zamowienia@centrumzamek.pl.  

5. Informacje o wymaganiach technicznych dotyczących platformy zakupowej określone zostały 

w załączniku nr 9 do niniejszej SWZ. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej 

SWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

niniejszej SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 6. 

8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną zmianę treści niniejszej SWZ Zamawiający udostępni 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

10. Do komunikowania się z Wykonawcami uprawnione są następujące osoby: 

W sprawach merytorycznych – Katarzyna Drozdowska, mail: k.drozdowska@centrumzamek.pl   

W sprawach formalnych – Paweł Jankowiak, mail: pawel.janek28@gmail.com  

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 7.02.2023 r. włącznie, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy przygotowują i składają swoje oferty wraz z wskazanymi wszystkimi załącznikami 

zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę 

mailto:zamowienia@centrumzamek.pl
mailto:k.drozdowska@centrumzamek.pl
mailto:pawel.janek28@gmail.com
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należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania na 

platformie zakupowej. 

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

UWAGA: 

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza 

podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, 

obywatelstwo oraz numer PESEL. 

Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane 

przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: 

dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej 

wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer 

PESEL, 

identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, c) czas 

jego złożenia 

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest 

składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i 

opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

2. Wraz z ofertą (wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) należy 

złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę 

podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika 

uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli 

takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bezpłatnych rejestrach, 

takich jak CEiDG lub KRS, z zastrzeżeniem, że w wypadku ogólnie dostępnych rejestrów 

prowadzonych w innych językach niż język polski Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 niniejszej SWZ (wzór - załącznik nr 2, 3 

i 4 do niniejszej SWZ), a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z zastrzeżeniem postanowienia rozdz. IX pkt 4 niniejszej SWZ. W przypadku 

polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z 

oświadczeniem, o którym mowa wyżej, należy złożyć także oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. VIII pkt 5 niniejszej SWZ.  

3) środek dowodowy, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 niniejszej SWZ (jeśli dotyczy). 

3. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym 

w niniejszej SWZ. 
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4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż 

wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

6. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913 ze zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp. 

10. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, A TAKŻE TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ nie później niż do dnia 9.01.2023 r. 

do godz. 13:00. 

2. Za datę wpływu oferty wraz z załącznikami przyjmuje się datę i godzinę ich zarejestrowania na 

platformie zakupowej. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2023 r. o godz. 13:30. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie 

ofert, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 4, otwarcie 

ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,  

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY  

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług) i obliczoną w sposób wskazany w tabelach zawartych w ww. formularzu. Cena 

ta stanowi podstawę oceny ofert, która dokonana zostanie przez Zamawiającego na zasadach 

określonych w Rozdziale XVII niniejszej SWZ, i jest ceną maksymalną.  

2. Ceną oferty jest cena brutto wskazana w kolumnie nr 7 tabeli w Formularzu ofertowym. 
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3. W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty Zamawiający za prawidłową przyjmie cenę 

jednostkową netto, podaną w tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym. 

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia wynikające z niniejszej SWZ, a w szczególności z IPU, oraz musi obejmować 

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium: 

l.p.  Kryterium Waga * 

1. Cena (C)  100% (100% = 100,00 pkt) 

* wg zasady 1% = 1 pkt 

2. Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) przyznana ocenianej ofercie zostanie obliczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:  

 

     Cmin 

    C = _____________ x 100 pkt 

     Cn 

 

 

gdzie: 

 C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie 

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert 

 Cn – cena oferty ocenianej 

Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium „Cena” (C) – 100 pkt 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla 

celów zastosowania kryterium ceny doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w pkt 5, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania 

obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
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7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

niniejszej SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

1. Istotne Postanowienia Umowy (IPU) wraz z załącznikiem stanowią załącznik nr 8 do niniejszej 

SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowe zapisy są zawarte w 

IPU.  

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie o wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także udostępni niezwłocznie informacje o tym na swojej 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze 

umowę w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w IPU. 

3. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedstawić 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni 

na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 

się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy 

Pzp. 

 

XXI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) składania ofert wariantowych, 

3) przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy Pzp, 

4) rozliczania w walutach obcych, 

5) aukcji elektronicznej, 

6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

7) wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, 

8) wymagań o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

☐ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
do celów związanych z realizacją umowy. 
Zgodnie z art. 13 i innymi 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”, 
Zleceniodawca informuje, że:  
1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Językowego Kadr w Legnicy, ul. pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, email: ido@centrumzamek.pl, 
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2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z realizacją umowy oraz 
w celach statystycznych, w ramach ewentualnych obowiązków raportowych, archiwizacyjnych 
lub sprawozdawczych, 

3. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, 
4. Zleceniodawca gwarantuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, 

5. osoby, których dane osobowe są przetwarzana, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

6. w pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednie 
przepisy RODO. 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Wykaz załączników do niniejszej SWZ: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) ustawy Pzp 

3. Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego 

4. Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

5. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

6. Wzór oświadczenia dotyczącego aktualności informacji 

7. Wykaz usług 

8. Istotne Postanowienia Umowy – wzór umowy i Instrukcja Ochrony 

 

Zatwierdzam 

 

 

dyrektor 

Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy  
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Załącznik nr 1 do SWZ 

DA.340.135.22 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Wykonawca1: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem2              
[niepotrzebne skreślić]  

 

OFERTA NA 

wykonanie zadania pn.  

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za maksymalne wynagrodzenie brutto (cena 

oferty) w kwocie ………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………… zł) stanowiącej 

sumę pozycji przedstawionych w kolumnie nr 7: 

 
1 W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy podać nazwę każdego z tych 

Wykonawców. 
2 Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

l.p. Przedmiot zamówienia Max.  liczba 

roboczogodzin 

potrzebnych  
do  ochrony  

obiektu 

Cena 

jednostkowa 

netto  
roboczogodziny  

[zł] 

Cena usługi 

netto 

 [zł] 

VAT 

[%] 

Wartość  

usługi 

brutto 
[zł] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

- - - - [3]x[4] - - 

1 Ochrona osób i mienia w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej 

w zarządzanej przez DCKUiJK 

części Zamku Piastowskiego w 

Legnicy 

6968     
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, w tym projektu umowy, i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 

4. W przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą (przyznania nam zamówienia) 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

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

 
1 Rozporządzenie 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). 
2 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego przekreślenie).
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Załącznik nr 2 do SWZ 

DA.340.135.22 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług fizycznej 

ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) ustawy Pzp. 

 

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

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2, 5 lub 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji oraz odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

DA.340.135.22 

 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

dotyczące braku przesłanek wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Oświadczam(y), że NIE podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 
kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

DA.340.135.22 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług fizycznej 

ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. 

Oświadczenie składam z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji oraz odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

DA.340.135.22 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Oświadczam, iż należę/my* do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującymi 

Wykonawcami: 

1) ..................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................... 

wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż nie należę/my* do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z Wykonawcami, wskazanymi 

w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp na stronie 

internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

Oświadczenie składam z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji oraz odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

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

 
*) niepotrzebne skreślić, 
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Załącznik nr 6 do SWZ  

DA.340.135.22 

 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące aktualności informacji 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług fizycznej 

ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr 

w Legnicy oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu składanym w ramach niniejszego 

postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego są aktualne. Oświadczenie składam z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji oraz odpowiedzialności karnej z 

art. 297 Kodeksu karnego. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

DA.340.135.22 

 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) reprezentowany 

przez: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Wykaz usług 

 

L.p. 

Okres realizacji 

usługi (data 

rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Doświadczenie (zakres) 
 (opis powinien uwzględniać wymogi Zamawiającego 

określone w rozdziale VII pkt 1 ppkt 4) SWZ) 

Wartość brutto 

usługi [PLN] 
Podmiot, na rzecz 

którego usługa została 

wykonana  
(nazwa i adres) 

  Usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia). 

  

  

 

1.     

(…)     

Do powyższego wykazu dołączam następujące dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały 

wykonane należycie: 

1) ............................................................................... 

2) ............................................................................... 

3) ............................................................................... 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji oraz odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu karnego. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

DA.340.135.22 

Wymagania techniczne 

 

 I. Specyfikacja połączenia  

Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej  

Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings.  Do połączenia używany jest 

szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat 

SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto 

na platformie zakupowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także 

funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym 

w pozostałych obszarach.  

Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej: 

Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 

• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, 

• Google Chrome 31 

• Mozilla Firefox 26 

• Opera 18 

Pozostałe wymagania techniczne: 

• dostęp do sieci Internet 

• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 

• włączona obsługa JavaScript 

• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 

• zainstalowany Acrobat Reader 

• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 

lub nowszy 

 II. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych 

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, 

application/xcompressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, 

application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, 

application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, 

application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-

msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, 

application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/xmsvideo, audio/x-ms-wma, 

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, 

application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, 

image/vnd.dwg, drawing/dwg 

 III. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych 

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w 

którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania 

opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w 

wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym 

na platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu 

w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na platformie zakupowej czas 

przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez platformę. 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings
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