Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 6
im. Jana Pawła II

30-425 Kraków, ul. Niecała 8

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

„Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6
im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela się w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą Pzp”.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1
Ustawy Pzp.
NUMER SPRAWY: 1/VII/2021
Identyfikator postępowania na miniPortalu: bc2dcf79-7195-4126-bfd1-e849f08110f2

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II
ul. Niecała 8, 30-425 Kraków
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1. Informacje podstawowe:
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II
ul. Niecała 8, 30-425 Kraków
tel. 12-266-84-00, tel./faks: 12-268-11-67
e-mail: sosw6@niecala.pl
strona internetowa prowadzonego postępowania, a także adres strony internetowej, na której
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://www.niecala.pl
adres skrzynki ePUAP: /sosw6/SkrytkaESP
2. Tryb udzielenia Zamówienia:
1. Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275
pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą
Pzp”. Do czynności podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej Ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych
do niej, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami
niniejszej SWZ a w/w aktami prawnymi pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne.
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp oraz nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Informacja 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. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
za
pośrednictwem
aplikacji
miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl
Składanie ofert następuje za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,
dostępnego
pod
adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi
w punkcie powyżej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
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lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania (ID) dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny
jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania .
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi
przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie
plików w formacie .pdf.
9. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych
i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania techniczne
dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków
komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta,
oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie
ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 poz. 2452)
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Słowniczek pojęć:
1) Rozporządzenie ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. 2020 poz. 2415) – należy
przez to rozumieć 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. 2020 poz. 2415)
2) Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 poz. 2452) – należy
przez to rozumieć przepisy 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 2020 poz. 2452)
3) kwalifikowany podpis elektroniczny - oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest
składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)
4) podpis zaufany - podpis przynależny do profilu zaufanego na platformie ePUAP Podpis
zaufany zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 346)
jest podpisem elektronicznym, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy
użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym
dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej
wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji systemie
teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji
elektronicznej, w tym profilu zaufanego i profilu osobistego. Danymi identyfikującymi osobę
w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL. Ponadto podpis zaufany
umożliwia identyfikację środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony
i czasu jego złożenia.
5) podpis osobisty - podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 332). Jest to zaawansowany podpis
elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą
certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje
dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego,
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6)

1.

2.

3.
4.

potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę
elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
Oferta - oświadczenie wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, będące
jednostronnym zobowiązaniem wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz
zamawiającego. Brak załączenia formularza ofertowego będzie równoznaczne z brakiem
złożenia oferty.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
 mebli wykonywanych na wymiar (pozycje od nr 1 do 50 wymienione w Załączniku nr 2a do
SWZ),
 mebli systemowych (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ),
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8
w Krakowie.
Wszystkie zaproponowane w ofercie meble systemowe muszą być seryjnie produkowane. Pod
pojęciem meble systemowe Zamawiający rozumie meble typowe, o określonych przez
Zamawiającego parametrach.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia na
drugie piętro w siedzibie Zamawiającego i złożenia (montażu) wszystkich elementów zamówienia.
4. W przypadku montażu elementów przeznaczonych do zamocowania do ścian Wykonawca
zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich elementów mocujących, uwzględniających
charakterystykę ściany (płyta regips 2 x 12,5 mm).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na
dostarczone meble.
6. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do SWZ.
7. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.
8. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli podanych w Załączniku nr 2b do SWZ
w zakresie +/- 2 %
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
 Zestawienie zamawianych mebli - załącznik nr 2a do SWZ,
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zawierający parametry
techniczne wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia wraz z wizualizacjami
sposobu aranżacji mebli w poszczególnych pomieszczeniach - załącznik nr 2b do SWZ.
 Projektowane Postanowienia Umowy, zwane dalej PPU - załącznik nr 3 do SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę
z wykorzystaniem podwykonawców. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę,
w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Oświadczeniu
Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ).

4

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6
im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”
– numer sprawy: 1/VII/2021

5. Gwarancja i rękojmia
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne obejmują okres od daty bezusterkowego
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez okres 2 lat (24 miesiące), przy czym ustala się, że
okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej. Okres gwarancji
jest jednym z kryteriów oceny ofert określonym w pkt 17.1 lit. b) SWZ. Wykonawca może własnym
oświadczeniem woli zawartym w formularzu oferty wydłużyć termin gwarancji.
6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia
podpisania Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000 PLN.
Szczegółowe uregulowania dotyczące ubezpieczenia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane
Postanowienia Umowy.
7. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy, przy czym dostawa
mebli wymienionych w Załączniku nr 2a do SWZ w następujących pozycjach:
- łózka: poz.63,64
- materace: poz. 66
- szafy 204x60x220 – poz. 5,10,15,20,25,30,33,37
- biurka: poz. 1,2,6,7,11,12,16,17,21,22,26,27,35
nastąpi w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
8. Wspólny słownik zamówień (CPV),
Główny przedmiot:
39130000-2 meble biurowe,
Dodatkowe przedmioty:
39112000-0 krzesła,
39113100-8 fotele,
39141300-5 szafy,
39121100-7 biurka,
39121200-8 stoły,
39141200-4 blaty.
5. Informacje proceduralne:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje meble systemowe
oraz meble na wymiar. Zamawiający w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy musi dysponować
niektórymi meblami, które są zarówno meblami systemowymi jak i na wymiar, a są niezbędne do
uruchomienia placówki po przerwie wakacyjnej. Podział zamówienia na części naraziłby
Zamawiającego na ryzyko braku dostawy w tym terminie lub braku ofert na jedną z części
zamówienia. Brak podziału na części nie grozi zakłóceniem konkurencji. Brak podziału na części nie
umożliwia wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom z sektora MŚP.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 22.07.2021r. o
godz. 11:00. Chęć wzięcia udziału w wizji lokalnej należy uprzednio zgłosić telefonicznie z Panią
Jadwigą Niewiarowską tel. tel. 12-268-11-67.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył zdjęcia, katalogi, foldery
przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w Załączniku
nr 2a do SWZ) i wskazał ich producentów w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
13.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:
Jadwiga Niewiarowska , tel. 12-268-11-67.
13.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail): sosw6@niecala.pl
6. Termin związania ofertą:
1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ofertą wynosi 30 dni tj.: do dnia 26.08.2021.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.
i.
ii.

Postawy wykluczenia z postępowania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału
w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:
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,
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 25czerwca 2010r. 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 2012r. 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 15czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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iii.
iv.
v.

vi.

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce 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 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;
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 2007r. 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;
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
2007r. 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.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 109
Ustawy Pzp.
Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 7.1. wykonawca
zostanie wykluczony na podstawie art. 111 Ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5
Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110
ust. 2 pkt.1-3 Ustawy Pzp.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2
Ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art.
110 ust. 2 Ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę.

8. Warunki Udziału w Postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:



środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 120 000 PLN,
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4)

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę min. 50 000 PLN.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w następującym
zakresie:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali dostawę o podobnej do
przedmiotu zamówienia skali przedsięwzięcia, wartości, charakterze i stopniu złożoności, tj.
Wykonawca ma wykazać, że wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy
(umowy lub zamówienia) mebli wykonywanych na wymiar o wartości minimum 45 000 PLN
brutto każda.

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum,
spółki cywilne)
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne
spełnienie warunku przez Wykonawców.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3
Ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który
zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie
zawiera treść formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako
pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika,
o którym mowa w pkt 8.5. a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie
do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku,
gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (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 cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna,
dokumenty wymienione w pkt 9.1. SWZ.
7. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 7. SWZ.
9. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7. SWZ oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.1. SWZ Wykonawcy składają
oświadczenia i dokumenty określone w pkt 9. SWZ w sposób i w trybie tam określonym przy czym
warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie natomiast brak podstaw wykluczenia
powinien wykazać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Dodatkowo wykonawcy składających ofertę wspólną składają oświadczenie stanowiące wzór
załącznika nr 10 do SWZ
Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) 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.
12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają te usługi lub roboty, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w pkt. 8.10 powyżej,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.
15. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
16. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy
Pzp, poprzez przedstawienie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2.
oraz 9.5. ppkt 4) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
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9.

Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych – oświadczenia
i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega
on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1.

2.

3.
4.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 4
do SWZ) oraz
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ),
c) Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków
dowodowych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty załączył w postaci
plików lub katalogów elektronicznych szczegółowe zdjęcia, katalogi, foldery
przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w
Załączniku nr 2a do SWZ) i wskazał ich producentów.
Powyższe oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zgodnie z art. 125 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw
wykluczenia w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.
118 Ustawy Pzp Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 9.1., także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. SWZ stanowią potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków
dowodowych.
W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. – dalej: „ustawa pzp”),
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego. Wykonawca powołują się na rozwiązania równoważne
obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych o których mowa w art. 104- 107 ustawy pzp, że proponowane rozwiązania
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić
w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane
rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków
dowodowych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty załączył w postaci plików lub
katalogów elektronicznych szczegółowe zdjęcia, katalogi, foldery przedstawiające oferowane
meble systemowe (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w Załączniku nr 2a do SWZ) i wskazał ich
producentów.
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Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia
oferowania rozwiązań równoważnych oraz / lub plików lub katalogów elektronicznych,
szczegółowe opisy przedstawiające oferowane meble lub te złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia,
jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na wezwanie Zamawiającego.
5.

udziału

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2) potwierdzających, że wykonawca lub przez podmiot trzeci na zasoby którego wykonawca się
powołuje jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i/lub 2), zamawiający dopuszcza złożenie przez
wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy.
3) Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy 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 SWZ.
4) Oświadczenia 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) 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 6 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia
gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

ww.

oświadczenia

w

sytuacji

5) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art.
125 Ustawy Pzp tj. oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenia
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o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8
do SWZ.
6.

Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy Pzp, zwane dalej
"zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe,
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. 2020 poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6. powyżej, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
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. 2020 poz. 2452).
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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 art. 118 Ustawy Pzp
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,
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 9. powyżej, 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 podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych

dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 9. powyżej, może dokonać również notariusz. Do dokumentów
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poświadczanych przez notariusza stosuje się przepisy ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz.
1192)
12. Zamawiający nie wzywa 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), o ile wykonawca
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp
do tych środków.
13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W zakresie nieuregulowanym Ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. 2020 r poz. 2415) oraz przepisy
Rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 poz. 2452)”.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów o których mowa w treści § 3 ust. 1
Rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 r poz. 2452), odbywa się przy użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
(za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji)).
3. Przekazywanie dokumentów innych niż wskazane w w/w Rozporządzeniu może nastąpić w sposób
określony powyżej w pkt. 10.2. SWZ lub za pośrednictwem e-mail: sosw6@niecala.pl
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego
za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia lub ID postępowania.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń a także
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń, a także poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu
ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. 2020 poz. 2415).
7. Adres skrzynki ePUAP: /sosw6/SkrytkaESP
8. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego
postępowania pod adresem: http://www.niecala.pl
11. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:
1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zwracał się przy użyciu poczty elektronicznej
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
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3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.2., Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić go bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniana źródła zapytania), modyfikacje SWZ, informacje
o przedłużeniu terminu składania ofert, kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem
www.kegw.krakow.pl w zakładce /Zamówienia publiczne/Przetargi
5. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim. W związku
z powyższym wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, dokumenty, oświadczenia oraz inne dokumenty
składane w postepowaniu winny być wnoszone w języku polskim.
12. Wadium:
Wymagania dotyczące wadium.
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 76 1020 4900 0000 8002 3339 3314
W tytule przelewu należy wskazać numer lub nazwę postępowania którego dotyczy zamówienie.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci
elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 14 SWZ oferty
Wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
9. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna,
składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne
z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
13. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę (wypełniony Formularz oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W Formularzu Oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.”
i równoważnych).
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4. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu Ofertę
zawierającą:
a) Formularz oferty - zgodnie z wymaganiem pkt. 13.2. SWZ wraz ze szczegółową wyceną
stanowiącą wypełniony Załącznik nr 2a do SWZ – Zestawienie zamawianych mebli,
b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ)
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 SWZ)
d) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo/a do podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów
składanych w niniejszym postępowaniu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę
lub osoba podpisująca ofertę i jednolity dokument podpisem elektronicznym ujawniona jest
w KRS lub CEDiG (lub odpowiednio innym rejestrze) i jest upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy
e) Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
f) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą załączył zdjęcia, katalogi, foldery
przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 51 do 66 wymienione w
Załączniku nr 2a do SWZ) i wskazał ich producentów w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
UWAGA do pkt 13.4. lit. d) i e) SWZ
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
g) Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub
zawodowych zgodnie z wymaganiami pkt 8.10. – 8.11. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
h) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału
w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 9 do SWZ)
i) dokument potwierdzający wniesienie wadium lub Wadium w oryginale w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych
do jego wystawienia (jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
j) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – załącznik nr 10
do SWZ.
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5. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym.
6. Oferta, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zasady, sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub innych, określa niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej
(Dz. U. 2020 poz. 2452).
8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
poprzez złożenie stosownych informacji, wyjaśnień i/lub dokumentów. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.
Zmiana oferty, wycofanie oferty:
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wyjaśnienia / poprawa oferty
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów i oświadczeń.
14. Zamawiający będzie żądał wyjaśnień treści złożonej oferty w zakresie określonym art. 223 Ustawy
Pzp.
15. Zamawiający poprawi złożone oferty zgodnie i na podstawie art. 223 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp.
14. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
1.
Termin i miejsce składania ofert:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i odszyfrowania ofert nie wymaga
pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, zarówno dla Zamawiających
jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl
Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć
postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk
umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym
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postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać
przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Termin składania ofert: 28.07.2021r. godz. 10:00.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych *doc, *docx,*.pdf, *xls, *xlsxi podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
przygotowuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp
a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych
odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym
zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
c) Sposób złożenia oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
1)
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 im.
Jana Pawła II ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, w dniu 28.07.2021r. o godz. 12:00.
2) Otwarcie ofert następuje poprzez miniPortal.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert zawierającą informację o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
15. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. W Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca wpisuje cenę brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia (wynikającą ze szczegółowej wyceny stanowiącej
załącznik nr 2a do SWZ – Zestawienie zamawianych mebli), w złotych polskich (PLN)
oraz obowiązującą stawkę podatku VAT w procentach.
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2.

3.

4.
5.

W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w
niniejszej specyfikacji i załącznikach. Cena brutto podana w Formularzu oferty (załącznik nr 1
do niniejszej SWZ) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk
i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w dokumentach opisujących przedmiot
zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty, itp. Podana
cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i umowy z zastrzeżeniem możliwości
zmiany wynagrodzenia określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, na formularzu oferty
informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Cena podana w Formularzu oferty jest ceną ryczałtową i nie podlega negocjacjom.
Wykonawca w formularzu ofertowym musi uzupełnić informacje w zakresie wynikającym z pkt
15.3 SWZ oraz art. 225 ust. 2 Ustawy Pzp.

16. Informacje dotyczące walut obcych:
1. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN
według kursu średniego NBP danej waluty z daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych o którym mowa w art. 276 ust. 1 Ustawy Pzp.
17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
Opis kryteriów

Lp.

Waga (pkt)

1. Cena brutto wykonania zamówienia

60

2. Okres gwarancji

40

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według
wzoru:

Cena brutto
wykonania
zamówienia

=

Najniższa cena brutto spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu

x 60 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

b) Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji” (powyżej minimalnego okresu wymaganego
w postępowaniu, czyli 24 miesięcy) na dostarczone meble” zostanie dokonana w następujący
sposób:
Ocenie podlegać będzie gwarancja wykonawcy na dostarczone meble powyżej wymaganych
24 miesięcy, ale nie dłuższy niż 48 miesięcy.
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Wykonawca może zaoferować w Formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji (powyżej
minimalnego okresu wymaganego w postępowaniu czyli 24-ech miesięcy) do 36 lub do 48 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 48 miesięcy Zamawiający przyjmie do
oceny ofert 48 miesięcy.
Oznacza to, że:
- oferta z terminem gwarancji równym 24 miesiącom otrzyma 0 pkt,
- oferta z terminem gwarancji równym 36 miesięcy otrzyma 20 pkt,
- oferta z terminem gwarancji równym 48 miesięcy i więcej otrzyma 40 pkt.
2. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w
SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w wszystkich kryteriach oceny ofert.
4. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 248,
251 Ustawy Pzp, w sytuacji, kiedy będą tego wymagały okoliczności faktyczne.
5. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 252
Ustawy Pzp.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w
SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert co potwierdzi,
że oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w pkt 6.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci
się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 308 ust. 2
Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 577 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym
– są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
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wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić
postępowanie.
7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany
przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie z Projektowanymi
Postanowieniami Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz złożyć:
 pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
 umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, przy czym termin
na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
 kopie stosownych certyfikatów, świadectw kwalifikacyjnych, uprawnień i zaświadczeń o wpisie
na listę członków samorządu zawodowego.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zgodnie z art. 450 Ustawy Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej
podanej w ofercie odpowiednio dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
2. Treść art. 449-453 Ustawy Pzp dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie
miała zastosowanie w ramach zawartej umowy.
3. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 76 1020 4900
0000 8002 3339 3314 Tytułem: „Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać
zaliczona na poczet zabezpieczenia.
5. UWAGA: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone
w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
a) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
b) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
c) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku
gdy Wykonawca:
1) Nie realizuje lub nie zrealizował zamówienia w terminach wynikających z umowy,
2) Nienależycie wykonuje umowę.
f) Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
g) Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej
z poręczenia lub gwarancji.

20

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa mebli w ramach modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6
im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”
– numer sprawy: 1/VII/2021

h)

6.

W przypadku przedłożenia gwarancji lub poręczania nie zawierających wymienionych
elementów, bądź posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 19.5. lit. e) ppkt 1),2) SWZ
przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.

20. Zakończenie postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
2) unieważnieniem postępowania.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z treścią art. 255 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie zgodnie i na podstawie art. 256, 257 Ustawy Pzp.
21. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z załącznikami)
zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą sporządzone
zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikającymi z Działu VII (Umowa w sprawie zamówienia
publicznego i jej wykonanie) Ustawy Pzp.
3. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone
w §11 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 3
do SWZ).
22. Środki ochrony prawnej:
1. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale IX (Środki
ochrony prawnej) Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na Projektowane postanowienie
umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców
lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
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6.

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.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.
8.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Pzp.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail:
odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl.
Faks +48 224587800.

9.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail
odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl.

23. Informacja Zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy)
- Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych
(RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający 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”, informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8,


kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SOSW nr 6 w Krakowie jest możliwy za
pomocą maila: inspektor1@mjo.krakow.pl

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp „ustawa Pzp”;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
______________
Informacja do pkt 23
*

Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
**
Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników .
***
Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku
gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub 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.
24. Załączniki:
W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzą dokumenty
do których odsyła Zamawiający w treści SWZ wraz z załącznikami, tj.:
Załącznik nr 1:
Formularz oferty
Załącznik nr 2a: Zestawienie zamawianych mebli
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Załącznik nr 2b:
Załącznik nr 3:
Załącznik nr 4:
Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:
Załącznik nr 7:
Załącznik nr 8:

Załącznik nr 9:
Załącznik nr 10:

Opis Przedmiotu Zamówienia
Projektowane Postanowienia Umowy
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz dostaw
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach
dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu
o braku podstaw wykluczenia.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną

Kraków, dnia 19 lipca 2021 r.
Podpisy Członków Komisji:

Zatwierdzam
Kierownik Zamawiającego
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