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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – TRYB PODSTAWOWY 

 

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy 

Znak sprawy: DG.340.23.23 

 

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Kurs języka polskiego dla 

obywateli Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie 

uczenia się przez całe życie.  

2. Projekt, o którym mowa w pkt. 1, realizowany jest przez Województwo Dolnośląskie. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:  

Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami  nr 1 – 6 

Rozdział 2: Projekt umowy 

Rozdział 3: Formularz oferty 
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DG.340.23.23  

 

Rozdział 1 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępna jest na stronie 

www.platformazakupowa.pl, która jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, 

lub poprzez BIP Zamawiającego http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/  

Nazwa zadania: „Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli 

Ukrainy”, znak sprawy DG.340.23.23 

 

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Kurs języka polskiego dla 

obywateli Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie 

uczenia się przez całe życie.  

2. Projekt, o którym mowa w pkt. 1, realizowany jest przez Województwo Dolnośląskie. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 

Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, tel. 76 682 48 64, www.centrumzamek.pl, 

email: sekretariat@centrumzamek.pl , godziny pracy: 730 – 1530 od poniedziałku do piątku 

 

Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

1) w sprawach merytorycznych związanych z SWZ p. Ewa Hubicka-Kot – wicedyr. ds. 

dydaktycznych, tel.: 76 682 48 64 w godzinach 900 – 1500,  

2) w sprawach formalno-prawnych p.  Paweł Jankowiak – specjalista ds. zamówień publicznych, 

email: pawel.janek28@gmail.com, tel.: 788 509 553 

 

II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – tj. z 

późniejszymi zmianami, zwanej dalej uPzp); Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z 

art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz art. 275 pkt. 2) uPzp.; kategoria – usługi. 

2. Postępowanie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w uPzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej 

SWZ), w tym Instrukcją dla Wykonawców – Rozdział 1 SWZ (zwaną dalej IDW), 

zastosowanie mają przepisy ustawy uPzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam 

nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).  

5. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp. 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/
http://www.centrumzamek.pl/
mailto:sekretariat@centrumzamek.pl
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6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza ofert w postaci katalogów elektronicznych.  

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SWZ.  

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 i art. 96 ust. 2 pkt 2) uPzp.  

14. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie. Warunki zmian w 

umowie zostały określone w załączniku nr 6 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 1 

SWZ i załączniku do projektu umowy – Rozdział 2 SWZ. 

15. Zamawiający informuje, że nie były prowadzone wstępne konsultacje rynkowe w celu 

przygotowania postępowania.  

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ w dziale X. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla 

obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dn. 24 lutego 2022 r. 

lub później. Wsparcie to realizowane będzie w formie dwóch 60-godzinnych modułów zajęć 

dla każdej grupy, realizowanych średnio poprzez 40 3-godzinnych bloków zajęć 2 razy w 

tygodniu każdorazowo dla tej samej ok. 15-osobowej grupy uczestników przez tego samego 

prowadzącego w trybie stacjonarnym lub zdalnym.  

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80000000-4 

– Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

3. Celem zajęć, o których mowa w ust. 1, jest wyposażenie uczestników kursu w podstawową 

znajomość jęz. polskiego oraz wiedzę na temat polskich realiów socjokulturowych, co 

umożliwić im ma odnalezienie się w obcej rzeczywistości. Poziom osiągnięcia efektów kursu 

zweryfikowany zostanie przy pomocy testu kończącego moduł kursowy. Kurs organizowany 

jest jako kontynuacja nauki od poziomu A1 lub A2. Program kursu obejmuje następujące 

obszary tematyczne ogólne: człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego 

czasu, mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi, 

zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. 

4. Przez godzinę wsparcia rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. 

5. Zamawiający zapewni osobom uczestniczącym w kursie materiały dydaktyczne (komplety 

podręczników) oraz urzędowe poświadczenie udziału w formie pozaszkolnej. 

6. Zamawiający zapewni pomieszczenia wymagane do przeprowadzenia zajęć. 

7. Podczas realizacji spotkań Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji 

dydaktycznej oraz dzienników zajęć, których wzory otrzyma od Zamawiającego przed 

rozpoczęciem realizacji usługi. 

8. Zamawiający przewiduje, że usługa realizowana będzie w poniższym podziale:                    

a. Wałbrzych – 3 grupy (część 1. zamówienia), 

b. Legnica – 4  grupy (część 2. zamówienia), 



 

 

c. Wrocław – 2 grupy (część 3. zamówienia) 

d. Wrocław – 4 grupy (część 4. zamówienia) 

e. Lwówek Śląski – 2 grupy (część 5. zamówienia) 

f. Jawor – 2 grupy (część 6. zamówienia), 

g. Lubin – 2 grupy (część 7. zamówienia), 

h. Oleśnica – 2 grupy (część 8. zamówienia), 

i. Trzebnica – 3 grupy (część 9. zamówienia), 

j. Oława – 2 grupy (część 10. zamówienia), 

k. Kłodzko – 2 grupy (część 11. zamówienia), 

l. Jelenia Góra – 3 grupy (część 12. zamówienia), 

m. Ząbkowice Śląskie – 1 grupa (część 13. zamówienia). 

9. Każdy z zakresów wymienionych pod literami od a do m stanowi odrębną część zamówienia.  

10. Na podstawie art. 305 pkt 1 w powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp Zamawiający informuje, 

że w przypadku konieczności uruchomienia dodatkowych grup kursowych ponad 

wymienione w ust. 8 przewiduje się udzielenie Wykonawcy/om zamówienia w trybie z 

wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych usług na warunkach określonych w 

ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu. Zakres ilościowy zamówienia polegającego na 

powtórzeniu usług wynosi maksymalnie do 100% ilości grup podanej dla każdej z części 

niniejszego zamówienia. 

11. Wykonawca zapewni do realizacji usługi osoby prowadzące posiadające wykształcenie (co 

najmniej 1 osoba na 4 grupy): 

 wyższe filologiczne lub wyższe z zakresu nauk humanistycznych/społecznych z 

przygotowaniem pedagogicznym oraz 

 udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie C2 (wymóg 

udokumentowania nie dotyczy natywnych użytkowników języka polskiego). 

12. Wykonawca będzie realizować usługę zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z 

Zamawiającym.  

13. W sytuacji nieodbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

zaległe spotkanie przeprowadzone zostanie w innym, wspólnie ustalonym terminie.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 

Realizacja usługi nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023r.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 

ust.1. uPzp, 

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

1.1.1. 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,  

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,  

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), 

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h. o którym mowa w art. 9 ust. 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  

i. lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

1.1.2. 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 lit. a;  

1.1.3. 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 odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

1.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie;  

1.1.6. jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, 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.  

1.2. Wykonawca nie podlega wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 uPzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1.2.1. Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym 

poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

1.2.2. Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami 

ścigania, lub Zamawiającym; 

1.2.3. 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 audyty wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności oraz 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

1.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

1.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Nie podlegają wykluczeniu 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). 

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. 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 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093


 

 

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; 

2.1.3. 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 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. 

2.2. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj: 

3.1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

3.1.1. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia 

podanych niżej stanowisk: 

 osoba prowadząca zajęcia języka polskiego posiadająca wykształcenie 

wyższe filologiczne lub wyższe z zakresu nauk 

humanistycznych/społecznych z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

udokumentowaną znajomość języka polskiego na poziomie C2 (wymóg 

udokumentowania nie dotyczy natywnych użytkowników języka polskiego). 

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia/nie spełnia”.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań opisanych w pkt. 3.1. przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

5. Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy określonych w art. VI IDW: 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

VI. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składane przez 

Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 

ust. 1 uPzp oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem oferty (Rozdział 3 SWZ) 

poniższych dokumentów: 

1.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rachunkowosc-16796295/art-3


 

 

reprezentowania; jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 

12 „Formularza oferty” – Rozdział 3 SWZ. 

Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy. Dotyczy to również osoby działającej w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub Podwykonawcy 

nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

Powyższe wymaganie nie dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi. 

1.2. Załącznik nr 1 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 

1.3. Załącznik nr 2 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami, podstawą/formą zatrudnienia osób wymaganych; 

1.4. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp o braku 

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

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) 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;  

1.5. Załącznik nr 4 – oświadczenie – wskazanie części zamówienia, którą wykonywać będą 

Podwykonawcy; 

1.6. Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

1.7. Załącznik nr 6 – Warunki zmian umowy; 

1.8. W sytuacji, gdy Wykonawca zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp w zakresie warunków 

określonych w art. VIII IDW polegał będzie na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, Wykonawca wraz z ofertą składa 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdzać musi, że stosunek 



 

 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

1.8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby  

1.8.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 

1.8.3. 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 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.9. Wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział 2 SWZ wraz z załącznikiem nr 6 – 

Warunki zmian umowy. 

2. Ofertę, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, wymienione 

w IDW, składa się w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

63 ust. 2  i  w przepisach wydanych na podstawie art. 70 uPzp. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

a. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub  

b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, aktualne 

na dzień ich złożenia.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu. 

6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

 

VII. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1.1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w dziale VI. ppkt. 1.2. IDW 

– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w dziale VI. ppkt. 1.2. IDW, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 



 

 

1.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w dziale VI. ppkt. 1.1. IDW – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jego złożeniem; 

1.3. oświadczenia, o którym mowa w dziale VI. ppkt. 1.2. IDW, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) uPzp, 

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6) 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 30 grudnia 2020r., 

poz. 2415) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a. nie naruszył obowiązków dotyczących opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne,  

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury.  

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 i  1.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 4) uPzp, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

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

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy stosuje się jak w pkt. 1  ppkt. 1.1, 

1.2 i 1.3. 

 

VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka 

cywilna/konsorcjum) 

 

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) mają obowiązek ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 



 

 

w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że 

pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres. 

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z 

dokumentów wymienionych w dziale VI IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie 

ubiegających się o zamówienie Wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 – 

oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, 

informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację 

zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez 

umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 IX. Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy 

(Podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy tych 

Podwykonawców.  

4. Brak wskazania zakresu podwykonawstwa będzie uznany za zadeklarowanie samodzielnego 

wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

5. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług.  

6. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 5:  

1) w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego lub  

2) dotyczących dalszych Podwykonawców, lub  

3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na usługi.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 



 

 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w działach VI – IX IDW. Z treści załączonych dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, że Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby 

powołuje się Wykonawca, spełnia warunki określone w niniejszym postępowaniu. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – 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, w tym oferty 

 

1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

– spełniającymi wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05 września 2016 roku 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1579 ze zm.).  

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

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 

Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2019r. poz 123 i 730).  

3. Zamawiający nie dopuszcza innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/  

Ww. strona jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu 

oferty przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 

pośrednictwem www.platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy przy pomocy 

funkcji „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Skuteczne wysłanie wiadomości 

potwierdzone winno zostać komunikatem, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

https://platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/


 

 

6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem www.platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji warunków zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez 

Zamawiającego bezpośrednio na platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu spam. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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. z 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików *.pdf, 

f. www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej – kodowanie UTF8, 

g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

9.1. akceptuje warunki korzystania z www.platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący, 

9.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców " na www.platformazakupowa.pl.  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna 

się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w 

przedmiotowym postępowaniu ze względu na naruszenie art. 221 uPzp. 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się w zakładce „Instrukcje 
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dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

12. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt, *.jpg, *.ods, 

*.xls, *.xlix, *.csv - ze szczególnym wskazaniem na *.pdf. 

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: zip, 7Z. 

14. Zamawiający nie dopuszcza niewystępujących 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 formatów np.: *.rar, *.gif, *.bmp, *.numbers, *.pages. 

Dokumenty złożone w tych formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

15. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format *.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

Pliki w innych formatach niż *.pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

17. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików i odczytaniu oferty. 

18. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 

19. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

20. Jeśli Wykonawca kompresuje dokumenty np. w plik *.zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików. 

21. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 

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

prawidłowo i zgodnie z prawem jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym wskazaniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum *.zip. 

22. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

23. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

24. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w 

sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

Zamawiającego w IDW – art. 226 ust. 1 pkt 6) uPzp. 
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XI. Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających 

negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert 

albo ofert podlegających negocjacjom, zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.  

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.  

7. Termin obejmujący dwa lub więcej dni musi zawierać co najmniej dwa dni robocze. Dniem 

roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

 

XII. Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ.  

2. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SWZ. Dokonaną zmianę 

treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.  

4. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio 

ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

na której została udostępniona SWZ.  

5. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert Zamawiający zamieszcza 

w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia” w Biuletynie Zamówień Publicznych – art. 267 ust. 2 

pkt 6) uPzp.  

6. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści „Ogłoszenia o zamówieniu”, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia” - art. 267 ust. 2 pkt 6) uPzp. 

 

XIII. Wymogi dotyczące oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia, z wyjątkiem 

przypadków określonych w uPzp, odpowiadającą treści SWZ.  



 

 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi we wszystkich 

dokumentach zamówienia.  

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego: kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.  

* 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 w sprawie dokumentów. 

7. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/. Korzystanie z platformy zakupowej przez 

Wykonawcę jest bezpłatne. Celem prawidłowego złożenia oferty na stronie platformy 

zakupowej jest zapoznanie się plikiem pn. ”Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy”. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub 

innego właściwego rejestru: 

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania; jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie 

do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;  

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w 

powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów;  

3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

- zapis/wymóg ppkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  

- zapisy/wymogi ppkt 1) - 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub 

Podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;  

10. W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

należy załączyć pełnomocnictwo. Dołączone do oferty pełnomocnictwo winno być 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy Wykonawca nie 
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posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym 

podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo 

tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego 

udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa. 

11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na 

dzień ich złożenia. 
 

 XIV. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 6.04.2023 r. do godziny 13.00. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z 

informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP i „Formularzu składania oferty” na 

www.platformazakupowa.pl w 6.04.2023 r. o godzinie 13.10. 

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w ust. 2, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje wówczas niezwłocznie 

o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Otwarcie jest niejawne.  

6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania na www.platformazakupowa.pl  informacje o:  

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

b. cenach zawartych w ofertach.  
 

XV. Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena podana przez wykonawcę w „Formularzu oferty” – Rozdział 3 SWZ jest wyrażoną  

w pieniądzu (PLN) wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podaną w zapisie 

liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Określenie 

ceny zapisem, np. z trzema miejscami po przecinku, traktowane będzie jako błąd w 

obliczeniach i skutkować będzie odrzuceniem oferty. W ofercie należy podać cenę brutto 

(netto + obowiązujący podatek VAT) za wykonanie całego zakresu danej części zamówienia 

zgodnie z działem III niniejszej instrukcji i § 1 projektu umowy, oraz cenę jednostkową 

ryczałtową za 1 godzinę (45 minut) zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla cudzoziemców. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania, w tym dojazd do miejsca realizacji usługi, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również w niej nie ujęte, 

a bez których nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 
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uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących realizacji zamówienia i 

kosztów z tym związanych. 

3. Cena jednostkowa ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 § 5 projektu umowy – Rozdział 2 SWZ 

oraz w dział XV ust. 1 jest aktualna przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie 

podlegała aktualizacji. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany ceny jednostkowej ryczałtowej określonej w ofercie przez 

Wykonawcę. 

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

jednostkowej ryczałtowej za 1 godzinę (45 minut) zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla 

cudzoziemców lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

XVI. Wyjaśnienia treści oferty 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej z części zamówienia w terminie 

związania ofertą określonym w SWZ.  

3. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę w danej części 

zamówienia, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody 

na wybór jego oferty.  

4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, 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.  

 

XVII. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert 

 

1. Oceny ofert dokonywała będzie Komisja Przetargowa. Zamawiający zastosuje w celu oceny 

ofert poniższe kryteria – osobno dla poszczególnych części zamówienia: 

a. cena – 60% 

 

                                                 cena minimalna 

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------- * 60 

                                                cena oferty badanej 

 

b. ilość osób wśród prowadzących zajęcia, posiadających udokumentowaną znajomość 

języka ukraińskiego lub rosyjskiego na poziomie co najmniej A2 (wymóg 

udokumentowania nie dotyczy natywnych użytkowników języka)  – 20% 

c. ilość osób wśród prowadzących zajęcia, posiadających udokumentowane doświadczenie 

w prowadzeniu zajęć języka polskiego dla cudzoziemców (co najmniej 60 godzin 

dydaktycznych) – 20% 



 

 

2. Na podstawie kryterium określonego w ust. 1 lit. a) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

60 punktów. 

3. Na podstawie kryterium określonego w ust. 1 lit. b) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

20 punktów.  

Za każdą osobę posiadającą udokumentowaną znajomość języka ukraińskiego lub 

rosyjskiego zgodnie z ust. 1 lit. b) doświadczeniem Wykonawca może uzyskać 10 punktów. 

4. Na podstawie kryterium określonego w ust. 1 lit. c) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

20 punktów.  

Za każdą osobę dysponującą opisanym w ust 1 lit. c) doświadczeniem Wykonawca może 

uzyskać 10 punktów. 

5. Na podstawie kryteriów określonych w ust. 1 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 

punktów w każdej z części zamówienia.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia w zakresie danej części zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta uzyska w tej części najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji, wówczas:  

1) Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których 

zaprosi do negocjacji stosując kryterium oceny ofert – 80% cena oferty, 

2) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w 

celu ulepszenia treści ofert, 

3) Negocjacje treści ofert:  

a. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, 

b. dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert.  

8. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 

Wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić 

niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami. 

9. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 

strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda 

jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.  

10. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji 

oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

11. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni 

od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.  

12. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawierać będzie co najmniej:  

a. nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania;  

b. sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą 

one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

13. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 

treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej 



 

 

korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż 

oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

14. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

15. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 

XVIII. Klauzula informacyjna dot. RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zleceniodawca informuje, że:  

1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Językowego Kadr w Legnicy, ul. Zamkowa 1, 59-220 Legnica, email: ido@centrumzamek.pl, 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z  art 74 ust. 4 uPzp  

4. z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r.  poz. 2019 – tj. z późniejszymi  zmianami), 

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 - 80 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,  

6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

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

publicznego, 

7. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

9. na podstawie art. 15 RODO Wykonawcy przysługuje: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO, 

10. Wykonawcy nie przysługuje: 

e. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 



 

 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

g. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

XIX. Odrzucenie oferty 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez Wykonawcę:  

a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 uPzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 uPzp;  

11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  

13) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp (jeśli dotyczy);  

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po 

wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części 

zamówienia, powinien w celu zawarcia umowy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 

wyznaczonym przez niego terminie poniższe informacje: 

a. wykaz osób reprezentujących stronę umowy – Wykonawcę oraz dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty, 



 

 

b. wykaz banków i numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazywane 

świadczenia pieniężne należne stronom umowy, 

c. wykaz osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do utrzymywania bieżących 

kontaktów z Zamawiającym. 

d. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przekazują Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy 

czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia. 

2. Zawarcie umowy na realizację zamówienia nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Rozdział 2 

SWZ. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została w danej części zamówienia wybrana 

jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny, chyba że pojawią się przesłanki, o których mowa w art. 255 uPzp. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i zgodnie z 

zapisami art. 308 ust. 2 uPzp. 

5. Termin związania ofertą upływa w dniu  5 maja  2023 r. (nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

1) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 

30 dni.  

2) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ppkt 1), wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX uPzp. 

 

 

XXII. Uwagi końcowe 

 

Sprawy nie objęte niniejszą Instrukcją (IDW) reguluje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 

przepisami wykonawczymi oraz Kodeks Cywilny.  

 

 

Integralną część Instrukcji dla Wykonawców stanowią niżej wymienione załączniki: 

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy – wykaz osób, 

Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub o braku przynależności 

do grupy kapitałowej,  



 

 

Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO, 

Załącznik nr 6 Warunki zmian umowy. 
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