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ZATWIERDZAM  

Wójt Gminy Ostróda  
 

 
..………………… ..………………… ..………………… ..………………………. 

Ostróda, dnia  30 grudnia 2020r.  

      Sporządził:   Bogdan Hełmiński                                                                 

                                                              
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

Dostawa sprzętu i usług.  
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie 

nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”. 
 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  
SIWZ – część I - IDW - Instrukcja dla Wykonawców.  

Załączniki do IDW.  
Część II SIWZ - SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.  

Część III SIWZ – Projekt Umowy.  

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej 

SIWZ.  
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji 
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego.  
 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  
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 NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, DANE KONTAKTOWE.  § 1.

 

1.  Zamawiający:  Gmina Ostróda  
2.  Adres:  ul. Jana III Sobieskiego 1     14-100  Ostróda  

3.  Godziny pracy:  7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku  
4.  Telefon:  (+48)  89 676 07 80  
5.  Faks:  (+48)  89 676 07 90  
6.  Adres e-mail:  przetargi (at) gminaostroda.pl  
7.  Strona internetowa:  www.bip.gminaostroda.pl  
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:  

w kwestiach formalnych:  

8.  Osoba:   Magdalena Wajdyk 
9.  Telefon:  (+48)  89 676 07 80  
10.  Faks:  (+48)  89 676 07 90  
11.  Adres e-mail:  przetargi@gminaostroda.pl 

w kwestiach merytorycznych:  

12.  Osoba:  Bogdan Hełmiński 
13.  Telefon:  (+48)  89 676 07 80  
14.  Faks:  (+48)  89 676 07 90  
15.  Adres e-mail:  przetargi@gminaostroda.pl 
 

 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  § 2.

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 214 000 Euro oraz art. 39 i 
następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz 

przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty. 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:  
2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz. 1843 z 

późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”; 

2.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r., poz. 1126 ze zm.), 

2.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019r., poz. 2450); 

2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U.2019r., poz. 2453, z późn zm.), 

2.5. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019. 

poz.1145, z późn. zm.), 

2.6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity 

Dz.U.2019.poz. 369 z późn. zm.) 

2.7. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 

z późn. zm.), 

2.8. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220),  
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3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 
i Kodeksu Cywilnego.  

4. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.03.00.00 – „Cyfrowy 
Region”, Działanie RPWM.03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora 

publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.  

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA § 3.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw i usług:  
1.1. Doposażenie Serwerowni – Zadanie Nr. 7 z Wniosku o dofinansowanie:  

 dostawę sprzętu informatycznego. Szczegółowe wymagania zawarto w Części II –1.

 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia.  

 świadczenie usługi Gwarancji i Rękojmi rozumianej jako wsparcie techniczne 2.

oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego 

funkcjonowanie,  

 przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń,  3.

 Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.

 
48822000-6  Serwery Komputerowe.  

48600000-4  Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne.  

48732000-8  Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych.  

32422000-7  Elementy składowe sieci.  

30233141-1  Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID).  

48823000-3  Serwery plików.  

48710000-8  Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.  

32424000-1  Infrastruktura sieciowa.  

32420000-3  Urządzenia sieciowe.  

32422000-7  Elementy składowe sieci.  

32421000-0  Okablowanie sieciowe.  

30213300-8  Komputer biurkowy.  

30231300-0  Wyświetlacze płaskie. 

39717200-3  Urządzenia klimatyzacyjne.  

80533100-0  Usługi szkolenia komputerowego,  

80510000-2  Usługi szkolenia specjalistycznego,  

48900000-7  Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,  

48920000-3  Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych,  

48990000-4  Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń,  

 
2. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy modelu 

(serii/wersji) oferowanego oprogramowania i sprzętu oraz jego producenta, 
spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią formularza zapytania 

ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu 
i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi SOPS,  

3. Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały muszą być produktami należytej 

jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad 
materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 

4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja produktu jak i producenta.  

 Termin wykonania zamówienia.  § 4.

1. Termin realizacji zamówienia:  
1.1. Wskazane terminy dotyczą całkowitego zakończenia wykonanych dostaw i dokonania 

odbiorów.  
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1.2. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace 

związane z realizacją przedmiotu umowy i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem 

dokumentów niezbędnych do jego dokonania.   

1.3. Termin realizacji umowy: 

a.  - do 45 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.  

 

 Warunki udziału w postępowaniu.  § 5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu;  
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie,  

 

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie,  

 
2.3. doświadczenie zawodowe:  Wykonawca spełni warunek jeżeli:  

 
a. Wymagania:  

 
 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 1)

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie  

dostawy wraz z instalacją serwerów, komputerów (terminali), pamięci masowych i 

elementów aktywnych sieci o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda.  

 
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć 2)

w wykonywaniu zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą na stanowisku 

Instalatora – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w instalowaniu 

i konfigurowaniu serwerów i pamięci masowych, konfigurowaniu sieci 

komputerowych i konfigurowaniu usługi AD.  

 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 
za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się spełnieniem warunków udziału. 
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, 

tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie 

dostawy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch dostaw wymaganych 
przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna 
warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot 

udostępniający zdolność techniczną lub zawodową samodzielnie spełnia 
wymagania Zamawiającego.  

 
4. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania 

warunków działu w postępowaniu: nie dotyczy.  
 

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których 

mowa w punkcie § 6 niżej niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:  

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 5.

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych 

lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia . 

 
4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

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

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

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

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 Podstawy wykluczenia z postępowania.  § 6.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę 
na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1) ustawy Pzp Wykonawcy: w stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2020r. poz. 814) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 z późn. zm.);  

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
7-8) ustawy Pzp Wykonawcy:  

3.1. 24 ust. 5 pkt. 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 

niższą niż 3000 złotych;  

3.2. 24 ust. 5 pkt. 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:  
4.1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

4.2. w przypadkach, o których mowa:  

b. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy 

Pzp), 

 w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp), 6.

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

4.3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4.4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął 

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4.5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął 

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

4.6. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7-8 (ustawy Pzp), - jeżeli nie upłynęły 

3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna;  

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed 

wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 

zapewnienia konkurencji. 
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie § 7.

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

1. Wymagania ogólne.  
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1.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 346 z późn. zm.).  

1.3. Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust 6 ustawy Pzp w przypadku dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych  wymagane oświadczenia 

lub dokumenty.  

1.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów które znajdują 

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

1.5. Dokumenty, Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

1.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

1.7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

1.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie.  

 
2. Do oferty (Załącznik 1 - Formularz Ofertowy) każdy Wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 

do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą 

wstępne potwierdzenie , że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu.  

2.3. Dokumenty o którym mowa w §V pkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik 

1 Numer 5-6 do SIWZ.  

2.4. *) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).  

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.  
3.1. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 

wykluczenia.  

3.2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa 

w punkcie 7.1 niżej  składne jest przez każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie we własnym imieniu.  
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3.3. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenia, o których 

mowa w punkcie 2.2 wyżej  oraz punkcie 7.1 niżej  składne jest przez każdego wspólnika 

spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).  

 
4. Wymagania dotyczące podmiotów zagranicznych.  
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2 niżej. składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 1.

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

mowa w punkcie 1 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów 

ich wystawienia, o którym mowa w punkcie 1 wyżej.  

 

5. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.  
5.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 2.1 wyżej oraz w punkcie 2.2 

wyżej.  

5.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2 niżej. 

 

6. Wymagania dotyczące podwykonawców.  
6.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w punkcie 2.1 wyżej.  

 
7. Obowiązki Wykonawcy po terminie składania ofert.  
7.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe 

oświadczenie składa się w formie oryginału. Wykonawca który w momencie składania 

oferty jest świadomy ze nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz 

z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji 

wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.  

 
7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy 

Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na każdym etapie postępowania może 

skorzystać z uprawnień przysługujących w art. 26 ust.2f ustawy Pzp. 
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8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę 
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o 

których mowa w art. 25 ust. 1:  
8.1. pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

 Wykaz  Dostaw – Załącznik Numer 8 do SIWZ.  1.

 Wykaz Osób  – Załącznik Numer 9 do SIWZ.  2.

 

8.2. pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:  

 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 1.

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem paragrafu 7 pkt. 7 ppkt 1.3. SIWZ  

8.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego:  

 każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokumenty i oświadczenia, 1.

dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w punkcie 8.2 wyżej  - składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;  

 w przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 2.

w punkcie 7.2 wyżej, każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie 

we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w punkcie 8.2 wyżej.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń, dokumentów lub innych 

dokumentów (w tym pełnomocnictw) niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty (w tym pełnomocnictwa) 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego § 8.

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się Znakiem 

Postępowania. 
2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski 

oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie 

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity 

Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w § 7 wyżej (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których 

Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.  
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane 

przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres wskazany w § 1 wyżej.  
4. W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości 

należ podać Znak Postępowania i Nazwę Postępowania. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane 
przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres wskazany 

w § 1 wyżej.  
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

(zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  
7. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych 

informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania 

w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania 
wykonawców. 

8. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy 
na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy 
Pzp). 

9. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła 

pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego wskazanej w § 1 
wyżej. 

10. Jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składnia ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej wskazanej w § 1 wyżej.  

12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej 
stronie. 

 Wymagania dotyczące wadium.  § 9.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 Termin związania ofertą.  § 10.

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca związany jest ofertą 30 dni 

od daty upływu terminu składnia ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  

 Opis sposobu przygotowania ofert.  § 11.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1,  

1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 2 do SIWZ,  
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1.3. pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 

1.4. w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 

1.5. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców -

 podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 

pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem 

etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane 
przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 

opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być 
złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się 

opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 
4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 

sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być 

przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał 
się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, 
będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 

§2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym 
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), 

oraz zawierała spis treści, przy czym Wykonawca może nie numerować czystych 
stron. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
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9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie 
spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu 

zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia 
i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności warunku o których mowa w ust.11.  
11. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
11.1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

11.2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

11.3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone 

dokumenty.  
13. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty na 

realizację danej części przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez Wykonawcę w danej części. 

14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na 

kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty. 
15. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący 

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposób następujący: 

15.1. koperta zewnętrzna – oznakowana:  

 
[Nazwa i Adres Wykonawcy],   

Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

Oferta składana w przetargu nieograniczonym  na Dostawa sprzętu i usług.  
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie 

Ostróda”..  

Nie otwierać przed 14.01.2021 r.,  godzina  10.30.  

 
15.2.  koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.  
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16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane 

niezachowaniem powyższych warunków.  
17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:  
17.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofać złożoną przez 

siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert: 

 w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 3.

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie 

pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –

 wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty 

należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych 

jak w punkcie 15 wyżej, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek 

„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty, 

 w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 4.

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w punkcie 15 wyżej 

z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane 

w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy. 

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.  

17.2. Zalecane oznaczenie zmiany / wycofania.  

 
ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY.  

[Nazwa i Adres Wykonawcy],   

Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

Oferta składana w przetargu nieograniczonym  na Dostawa sprzętu i usług.  
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie 

Ostróda”..  

Nie otwierać przed 14.01.2021 r.,  godzina  10.30. 

 
17.3. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania Ofert,  

17.4. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania 

niezwłocznie.  

18. Oferty wspólne: 
18.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie 

pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, 

którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać 

złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 

rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z 

podmiotem występującym jako pełnomocnik, 

18.2. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej 

Wykonawców,  

18.3. pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję, itp.,  

18.4. oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania:  

a. dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w 

SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną, 
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 wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców 5.

występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

18.5. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum 

(list intencyjny), zawierającą, co najmniej:  

a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  6.

 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 7.

realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.  

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). 

Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym 
w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 
ofert. 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert.  § 12.

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego:  

 

Termin składania Ofert:  14.01.2021  roku  

Godzina składania Ofert:  10:00  

Miejsce składania ofert  

(siedziba Zamawiającego):  

Sekretariat 

 Urzędu Gminy Ostróda  

ul. Jana III Sobieskiego 1     14-100  Ostróda  

 
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym 

terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy Zamawiającego określonych w § 1 wyżej.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez 
otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp). 

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:  

 

Termin otwarcia Ofert:  14.01.2021  roku  

Godzina otwarcia Ofert:  10:30  

Miejsce składania ofert  

(siedziba Zamawiającego):  

Sala narad  

Siedziba Urzędu Gminy Ostróda  

ul. Jana III Sobieskiego 1     14-100  Ostróda  

 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a następnie niezwłocznie po otwarciu ofert 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje, o których mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu 

stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna 
ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 

8. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. 
Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.  

9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostano otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a 
Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez 

Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 
12. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający poprawia w ofercie:  
12.1. oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, 

niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 

części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna 

być ona naprawiona; 

12.2. oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:  

a. w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych 

w formularzach cenowych:  

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej 3)

przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

 jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, 4)

że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny 

w tabeli formularza cenowego, 

 jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 5)

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę 

obliczoną w formularzu cenowym.  

  w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego 8.

część:  

 przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 1)

 jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się 2)

za prawidłową cenę podaną słownie, 

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo 3)

podano poszczególne ceny.  

 Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z powyższym punktem 9.

uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.  

12.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do 

których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału 

Wykonawcy w tej czynności. Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona  

12.4. jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której 

mowa w powyższym punkcie Wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie 

jego oferty, dokonana poprawa Oferty zostanie uznana za skuteczną.  

 Opis sposobu obliczania ceny Oferty.  § 13.

1. Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne 

do zrealizowania zamówienia.  
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2. Ceny jednostkowe oferty na realizację zadania należy podać w formie ryczałtu 

wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym 
a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

3. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi (zawierającą obowiązujący podatek 
VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji dostaw zgodnie z ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 

KC. 
4. W załączniku nr 1 SIWZ Wykonawca wypełni poszczególne tabele formularza 

cenowego wg zamieszczonych w nim wskazówek podając odpowiednio cenę 
jednostkową netto (bez VAT) i brutto (z VAT), kwotę podatku od towarów i usług 
(VAT) oraz łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia stanowiącą 

sumę iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto za poszczególne pozycje 
zamówienia. Następnie Wykonawca poda w formularzu cenowym cenę brutto 

za wykonanie danej przedmiotu zamówienia (zgodnie z podsumowaniem tabeli 
formularza cenowego). 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie po cenach 

jednostkowych netto powiększonych o VAT przedstawionych w szczegółowej 
kalkulacji przedmiotu zamówienia, za dostarczony przedmiot zamówienia. 

6. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, jak również w SIWZ tej nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Będą to w szczególności koszty, które musi 

zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych):  
6.1. serwisu w okresie gwarancji, przeglądów gwarancyjnych,  

6.2. koszty transportu, montażu (instalacji) na miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

szkolenia, wszystkich materiałów potrzebnych do montażu,  

6.3. ubezpieczenia na czas transportu,  

7. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

8. Inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
10. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się 

w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny 
zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów 
należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia 

ceny. 
11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny. 

12. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę 
w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty 

złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT 
od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług 
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oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny 

i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp). 
13. Należy przewidzieć cały przebieg dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające 

z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanych cenach 
jednostkowych ofertowej. 

14. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze. zm.).  

 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze § 14.

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Ogólne kryteria oceny Ofert.  
1.1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa.  

1.2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli:  

b. Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,  

 Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,  10.

 Wykonawca przedstawił Ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.  11.

1.3. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu 

do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 

każdego kryterium.  

1.4. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym”.  

1.5. Zamawiający zaokrągli wyliczone punkty do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki od 0,005 punktu i wyższe 

zaokrągli do 0,01 punktu.  

1.6. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 

oceny Ofert na podstawie poniższych kryteriów.  

1.7. Jeżeli nie będzie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej Ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny Ofert, Zamawiający 

spośród tych Ofert wybierze tę z najniższą ceną.  

 
2. Kryteria oceny ofert:  

 

Kryterium:  Nazwa:  Waga: 

Kryterium nr 1 C - Cena oferty brutto.  60 % 

Kryterium nr 2 
D-1 – Zwiększona wydajność Procesorów.  20 % 

D-2 – Funkcjonalna Karta Zarządzalna.  20 % 

 

 Kryterium nr 1,  C - „Cena oferty”.  1.

 

Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:  

 

 najniższa cena brutto z badanych ofert.   

C = ------------------------------------------------- x „WAGA” Kryterium 1 

 cena brutto oferty badanej.   

 

Kryterium nr 2 - „Parametry Techniczne” – Dodatkowe - D.  

 

 D-1 - Zwiększona wydajność Procesorów.  2.

 

Zaoferowanie pojedynczego CPU  o 25 950 lub większej ilości punktów w PassMark, 

www.cpubenchmark.net (Pomiar średni - Average CPU Mark) - stan najwcześniej na 

dzień ogłoszenia postępowania. Załączyć wydruk do Oferty. - 20 punktów.  
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  Zaoferowanie pojedynczego CPU  o 20 200 do  25 949 punktów w PassMark, 

www.cpubenchmark.net (Pomiar średni - Average CPU Mark) - stan najwcześniej na 

dzień ogłoszenia postępowania. Załączyć wydruk do Oferty. - 0 punktów.  

 

 D-2 - Funkcjonalna Karta Zarządzalna.  3.

 

Zaoferowanie funkcjonalnej Karty Zarządzalnej - 20 punktów.  

Zaoferowanie prostej Karty Zarządzalnej - 0 punktów.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w Ofercie oferowanej 

funkcjonalności.  

Brak wykazania w Ofercie wymaganej funkcjonalności spowoduje przyznanie 

przez Zamawiającego zero ( 0 ) punktów i będzie rozumiane jako zaoferowanie 

minimalnych parametrów. 

 

 Całkowita liczba punktów:  4.

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

 

W = C + D1 + D2 

gdzie: 

W - wynik - całkowita liczba punktów,  

C - punkty uzyskane w Kryterium Nr. 1 - „cena oferty brutto”,  

Dx - punkty uzyskane w Kryterium Nr. 2.  

 

 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po § 15.

wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium 
wyboru. 

2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty 
najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże 

wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone 

w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informację o wyborze oferty 
najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej wskazanej w § 1 wyżej.  

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy 
oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż 
w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w lub 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny 

sposób.  

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  § 16.

1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego umowy, wymagania przedstawiono w Części III - Projekt 
umowy (PU).  
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2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane 

będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:  5 %  kwoty brutto 

złożonej oferty, szczegółowe wymagania przedstawiono w Części III - Projekt 
umowy (PU).  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 
4. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.  
4.1. z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Nazwa zadania"  

5.  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
 kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

6. w gwarancjach bankowych,  
7. w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

8. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

9. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:  Wykonawca 
składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 

formach.  

 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści § 17.

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach.  

1. Wzór Projekt Umowy stanowi Część III SIWZ – Projekt Umowy (PU).  

 Środki ochrony prawnej.  § 18.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 
Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności: 

4. określenia warunków udziału w postępowaniu, 
5. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

6. odrzucenia oferty odwołującego, 
7. opisu przedmiotu zamówienia, 
8. wyboru oferty najkorzystniejszej. 

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

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

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się 
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
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jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 
12. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
13. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

14. Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
15. Odwołanie wnosi się: 

16. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
17. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

20. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
21. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 
22. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do 

czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby 
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia 

umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki 
dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony 
wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo 
doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
23. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 

Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. (jeżeli w postępowaniu przewidziano wniesienie 

wadium). 
24. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

25. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 

3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
26. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

27. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, 
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym 
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji 

Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu 
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

28. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 

w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy 

Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego. 

29. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 17 nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 

3 ustawy Pzp. 
30. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 

(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
31. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
32. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

33. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

34. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna.  

 Oferty częściowe.  § 19.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia.  

 Umowa ramowa.  § 20.

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 Informacja o przewidywanych zamówieniach powtórzonych.  § 21.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) 
ustawy Pzp.  
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 Opis i warunki oferty wariantowej.  § 22.

1. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

 Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiającego.  § 23.

1. Strona internetowa jest stroną własną Zamawiającego - wskazano w § 1 wyżej.  

2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, informacje - wskazano w § 1 wyżej.  

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą 
ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego - wskazano w § 1 wyżej.  

 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz informacja § 24.

o zaliczkach.  

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne 

w walutach obcych.  
2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich - PLN.  
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 Aukcja elektroniczna.  § 25.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.  

 Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.  § 26.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu 

o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.  

 Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy PZP.  § 27.

1. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji 
świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym 

samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.  

 Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę § 28.

kluczowych części zamówienia:  

1. Zamawiający nie stawia obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia.  

 Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie § 29.

umowy.  

1. Zgodnie z załączonym wzorem umowy.  

 Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.  § 30.

1. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w załącznikach i w 

części II SIWZ - SOPZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych i standardów jakościowych.  

 Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów § 31.

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 

w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.  

1. Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji 

zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu 
elektronicznego do oferty.  
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 Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę § 32.

lub maksymalna liczna części, na które zamówienie może zostać udzielone 

temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały 
zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż 

maksymalna liczbie części.  

1. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę - liczba części 

wskazanych w SIWZ.  
2. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 

samemu wykonawcy - liczba części wskazanych w SIWZ.  

 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.  § 33.

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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Ostróda, ul. Jana III 
Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda/; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostróda/ jest Artur 
Jabłonka, kontakt: iodo@gminaostroda.pl/ *; 

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

ZP.271.7.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do 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; 
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− 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.” 
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Załącznik 1 – FORMULARZ OFERTOWY.  

 
 

Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  
 

Zamawiający:   Gmina Ostróda 

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  
e-usług w Gminie Ostróda”.  

NIP:  741-20-90-157 
 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

Nr telefonu:   

Nr faksu:   

Adres e-mail:   

Adres www:   
 

1. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest: (zaznaczyć 

właściwe X / informacje do danych statystycznych).  

[  ] małym przedsiębiorcą  (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia 

mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa nie przekracza  10 mln EUR).  

[  ]  średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza  50 mln EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza  43 mln EUR).  

[  ]  dużym przedsiębiorstwem.  

 

II   FORMULARZ OFERTOWY - CENOWY.  
 

2. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczam(y), 
że akceptuję(my) w całości warunki zawarte w SIWZ, SOPZ, Projekcie Umowy 

wraz z  modyfikacjami i wyjaśnieniami.  

3. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym 
Opisem Przedmiotu Zamówienia, wymaganiami określonymi w SIWZ i Projekcie 

Umowy,  
 

4. OFERUJĘ (my).  
 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i na warunkach płatności określonych w SIWZ  

za cenę brutto ................................................ w tym należny podatek VAT, 

(słownie:) ................................................ 

za cenę netto ................................................, 

 (słownie:) ................................................ 

Podatek vat: …………………………….. zł 

(słownie:) 
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(Należy wskazać dla każdego składnika oferty, symbolem lub opisem.) 

Lp. Przedmiot zamówienia z opisem minimalnych wymagań.  Ilość. Oferowany model.  

1 2 3 4 

1. Oferowane Parametry.  

(dla każdego składnika).  
Cena jednostkowa Netto/ 
Brutto: ……   
Producent: ……  
Model/Nazwa: ……  
Wersja: ……  

 
Oferuję wymagane 
Parametry:  TAK / NIE.  
Oferuję dodatkowe 
parametry (wymienić): 
……  

 

 

5. OŚWIADCZAM (y), że złożona oferta (zaznaczyć właściwe X lub niewłaściwe wykreślić).  
 

[  ]   nie prowadzi  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług.  
 

 [   ]   prowadzi  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony). *).   

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Wartość bez kwoty podatku. 

   

 

6. . OŚWIADCZAM (y), że w ramach realizacji zamówienia oferujemy / nie 
oferujemy:   [BRAK jednoznacznego określenia spowoduje przyznanie 0  (ZERO) 

punktów]. 
 

Lp. 
Punktowany parametr 

techniczny.  
Parametry techniczne.  Oferuję*. 

1. 
D-1 – Zwiększona wydajność 
Procesorów.  

 *  Tak / Nie * 

2. 
D-2 – Funkcjonalna Karta 
Zarządzalna.  

 *  Tak / Nie * 

 
III   OŚWIADCZENIA.  

( W przypadku wykreślania nadmiarowych danych zalecamy zastosowanie 

przekreślenia czcionki ).  

 

7. OŚWIADCZAM (y), że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb 
niniejszego zamówienia jest następujący:  

...................................................................................................................... 

(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – np. spółki cywilne lub konsorcja). 

8. OŚWIADCZAM (y), że wynagrodzenie obejmuje CAŁOŚĆ zamówienia zgodnie 

z warunkami Umowy, SIWZ, SOPZ oraz przepisami prawa.  
9. OŚWIADCZAM (y), że zapoznaliśmy się z SIWZ, SOPZ, Projektem Umowy, 

nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i uznaję się za związanych określonymi 
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  
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10. OŚWIADCZAM (y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty 
oraz uwzględniliśmy w zaproponowanej cenie ofertowej wszystkie koszty 

związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia;  
11. OŚWIADCZAM (y), że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe 

w trakcie procedury, stanowiące integralną część specyfikacji Istotnych 

warunków zamówienia;  
12. OŚWIADCZAM (y), że akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte 

w Projekcie Umowy.  
13. OŚWIADCZAM (y), że akceptujemy okresy rękojmi i gwarancji.  
14. OŚWIADCZAM (y), że oferowany sprzęt informatyczny i oprogramowanie 

spełniają wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia.  

15. OŚWIADCZAM (y), że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wymaganym 
przez Zamawiającego, wskazanym w Projekcie Umowy.  

16. OŚWIADCZAM (y), że udzielamy terminu płatności - do 30 dni  liczonego od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi;  

17. OŚWIADCZAM (y), że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 
licząc od terminu składania ofert;  

18. OŚWIADCZAM (y), że przedmiot zamówienia wykonamy we własnym zakresie *) 
/ z udziałem podwykonawców *) - podwykonawcom zamierzamy powierzyć 
wykonanie następujących części zamówienia:  

1. 1  *) część zamówienia …… ,   Podwykonawca ……… ,  

2. 2  *) część zamówienia …… ,   Podwykonawca ……… ,  

19. OŚWIADCZAM (y), iż *za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt  20 niżej 

niniejszego formularza oferty*, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia złożone przeze mnie w trakcie niniejszego postępowania są jawne 

i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

20. *) OŚWIADCZAM (y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących 

dokumentach:  
Lp. Wyszczególnienie dokumentów Nr stron/y oferty (od-do) 

1 Dokument 1 x - y 

2 Dokument 2 xx - yy 

n Dokument n xxx - yyy 

 

21. OŚWIADCZAM (y), że nie uczestniczmy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej 

ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego przedmiotu zamówienia.  
22. OŚWIADCZAM (y), że złożona oferta została sporządzona samodzielnie, 

niezależnie od pozostałych uczestników postępowania.  

23. OŚWIADCZAM (y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych 
z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  

24. OŚWIADCZAM (y), że w przypadku przyznania nam zamówienia, 
przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia wymaganego 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  określonego w Projekcie Umowy.  

25. OŚWIADCZAM (y), że w  przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy 
się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;  
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26. OŚWIADCZAM (y), że zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną Zamawiającego 

dotyczącą Ochrony Danych Osobowych oraz, że wypełniliśmy obowiązki 
informacyjne wymagane przez Rozporządzenie RODO, skierowane do osób 

fizycznych zaangażowanych w niniejsze postępowanie oraz realizacje przedmiotu 
zamówienia.  

27. Oferta została złożona na ……….. stronach.  

28. Do Oferty, formularza ofertowego / cenowego  dołączono następujące 
dokumenty:  

1) *) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).  

2) Inne: (proszę wymienić):  

a. ….. .  

29. W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej 

wskazać możliwość pobrania oraz adres internetowy, dane referencyjne 
dokumentu:  

a. … .  

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 ze zm.) o ś w i a d c z a m,  że oferta oraz załączone do 
niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.  

 

 

 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 

*) W przypadku wykreślania nadmiarowych danych zalecamy zastosowanie przekreślenia czcionki.  
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Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA.  

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 

Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  
 
 

 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt. 12-23) ustawy Pzp.  

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.  

3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt. 7-8). 
 

 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 15, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 pkt. 1  lub art. 24 ust. 5 pkt. 7-8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:   ………………………………….......... 

 
 

 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
 

 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 

 
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

 
 

 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 

 
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika 

Wykonawców. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić.  

*) Oświadczenie należy złożyć wraz z Ofertą.  
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Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O  SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  
 

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 
 
 

 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 

Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków (*) udziału 
w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
 
 

 
 

 
 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić.  

*) Oświadczenie należy złożyć wraz z Ofertą.  
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Załącznik 4 - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ .  

Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  
 

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 
 
 
 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 
Prawdziwość poniższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.  
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja 

o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.  
 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……….....……** na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  

 
1. Informuję(my), że z poniższymi wykonawcami biorącymi udział 

w przedmiotowym postępowaniu*, należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów w skład której wchodzą następujące podmioty:  

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

…..   

 
 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 

*wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawimy dowody, 

że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

:  
a) .............................. 
b) ............................... 
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Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 
w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, / że nie należymy 

do żadnej grupy kapitałowej*** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika 

Wykonawców. 

 

 

*  - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2. 
** - datę wstawić w przypadku składania niniejszego oświadczenia po otwarciu ofert.  

 
*) niepotrzebne skreślić.  

**) Oświadczenie  Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp.  
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Załącznik 5 - INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH 

ZASOBY.  

 
Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  

 

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 
 
 
 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 
Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam 

na zdolnościach technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej (*) innych podmiotów w następującym 

zakresie:  
1. … . (należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, 

telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega 

wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca, 

warunków udziału w postępowaniu). 
 
Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
 

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

 
 

 
 
 

 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić.  

**) Oświadczenie należy złożyć wraz z Ofertą.  
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Załącznik 6 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO  ODDANIA WYKONAWCY 

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA.  

 
Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  

 

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 
 
 

 

I.   Udostępniający zasoby:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 

Oświadczam, że oddaje do dyspozycji:  ................ (nazwa i adres Wykonawcy, 
któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby),  

 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

 
niezbędne zasoby tj.  
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu: ……… .  

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego: ……… .  

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: … .  
4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą:  (zaznaczyć właściwe X lub niewłaściwe wykreślić).  

[  ]  Tak.  

[  ]  Nie.  

 

 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić.  

**) Oświadczenie należy złożyć wraz z Ofertą.  
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Załącznik 7 - DOSTAW.  

 
Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku. 

 

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
  
 
 
 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 
Oświadczam/y że: reprezentowana przez nas firma wykonała w okresie trzech lat, 
przed upływem terminu składania ofert, dostawy, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty 
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem 

dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie.  

 

Lp. 

Przedmiot 
wykonanej  

 dostawy.  

Podmiot na rzecz 
którego dostawa 

była wykonywana.  
Wartość zadania,.  

Data wykonania  
(od…do…)  

podać dzień, miesiąc i 
rok.  

1 2 3 4 5 

1   BRUTTO  PLN  dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr 

2   BRUTTO  PLN dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr 

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/usług.  

 
 
 

 
 

 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić.  

**) składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 

okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1.  
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Załącznik 8 - WYKAZ OSÓB.  

 
Miejscowość,   dnia  30 grudnia 2020 roku.  

 

Zamawiający:   Gmina Ostróda  

Przedmiot zamówienia:  

Dostawa sprzętu i usług. 
do Projektu  pn.:  „Informatyzacja 
urzędu i wdrożenie nowoczesnych  

e-usług w Gminie Ostróda”. 

NIP:  741 20 90 157 

Sygnatura Postępowania:  ZP.271.16.2020 
 
 
 
 

I.   WYKONAWCA:  
 

Nazwa Wykonawcy (pełna nazwa /  firma):   

Adres Wykonawcy:   

NIP / PESEL  /  KRS / CEiDG:   

Imię i Nazwisko: (Pełnomocnik):   

 
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  

 

Lp. Wykaz Osób.  
Zakres 

wykonywanych 
czynności.  

Wykształcenie.  

Kwalifikacje 
zawodowe 

/ uprawnienia.  

Doświadczenie.  

Podstawa 
do dysponowania 

tymi osobami.  

1 2 3 4 5 6 

1     

Np. zasób własny 
- rodzaj umowy.  

Np. zasób innego 
podmiotu.  

2     

Np. zasób własny 
- rodzaj umowy.  

Np. zasób innego 
podmiotu.  

 
 
 

 
 

    

Miejscowość Data  podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

w przypadku oferty wspólnej – podpis Pełnomocnika Wykonawców. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić.  
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**) składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 

okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1.  


