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Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu.
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ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi pod adresem: 90-146 Łódź, ul. G. Narutowicza 130, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144209, kapitał zakładowy: 942.300,00 zł;
NIP: 725-00-32-743;
REGON: 470791055;
Adres strony internetowej:

https://www.radiolodz.pl/

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień
publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.
4.
5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowych, hostów wirtualizacyjnych oraz
przełączników SAN zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
CPV 30237000-9, 30236000-2
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz z zasadami określonymi
w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8
ustawy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w niniejszym postepowaniu.

ROZDZIAŁ IV
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
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ROZDZIAŁ V
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 8 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8 ustawy.
ROZDZIAŁ VI
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja niniejszego zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w Ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

2.

określone

przez

Zamawiającego

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22
ust. 1b ustawy, dotyczących:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – warunek nie zostaje określony;
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w zakresie oceny zdolności do należytego
wykonania zamówienia, tj. sytuacji ekonomicznej, Zamawiający żąda by Wykonawca
wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie oceny zdolności do należytego
wykonania zamówienia, Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy, rozumiane
jako dwie umowy, których przedmiotem była instalacja i konfiguracja systemu
wirtualizacyjnego opartego o platformę VMWare, konfigurację sieci SAN, LAN,
dostawę macierzy, hostów wirtualizacyjnych, przełączników SAN, migrację danych
pochodzącą ze środowiska modernizowanego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00
złotych brutto każda z wykazanych dostaw.

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych
w art. 23 ustawy.
3.1. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, Zamawiający określa, że wykonanie dostaw określonych
w pkt 2.3 – powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawcy
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sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu.
4.

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wzór Załącznik Nr 7 do SIWZ.
5.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 2.3, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

6.

•

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

•

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów
określonych w:
5.1 ustawie;
5.2 rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), zwany dalej „Jednolitym Dokumentem”;
5.3 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 wraz ze zmianami) oraz
w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ;
5.4 zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający wykluczy
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z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
7.

Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

8.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ IX
PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE W ART. 24 UST. 5
USTAWY
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w tym:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2.

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1, ustawy wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
2.1. 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. z 2020 r. poz. 814,
1298 z późn zm.) 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. z 2020 r. poz. 1228, z późn zm.);

3.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec
innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy,
jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy i które wskazane
zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

5.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz
pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 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 lub kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
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sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
6.

Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany
złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.

ROZDZIAŁ X
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 5 USTAWY
Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą
1.

Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ,
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu i
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego
Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera
także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego
Dokumentu.

3.

Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Wzór Jednolitego Dokumentu należy zaimportować na stronę Urzędu Zamówień
Publicznych, gdzie jest dostępne narzędzie do jego wypełnienia pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/

4.

Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać znaczek „PL –
Polski” a potem zaznaczyć > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD”
wczytując plik będący Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola)
zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym,
uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu
należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie pdf lub rozszerzeniu
xlm, przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczenia woli. Zaleca się
podpisanie w formacie pdf. Dalsza instrukcja składania oferty w postaci elektronicznej, w tym
oświadczenia JEDZ, znajduje się w ROZDZIAŁ XI i XIV niniejszej SIWZ.

5.

Jednolity Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.

W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie
w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów – podpisana/e przez osoby
upoważnione do reprezentowania innego podmiotu, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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7.

W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach Innego Podmiotu, w celu oceny czy
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentu, które określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego 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 lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

8.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolity Dokument każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do
reprezentowania każdego z tych Wykonawców, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Cześć B – oświadczenie składane po otwarciu ofert
9.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 3
do SIWZ.

10.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie
internetowej www.radiolodz.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz
adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 798
z późn.zm), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy
złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenia muszą
zostać złożone w postaci elektronicznej z zachowaniem elektronicznej formy prawnej, tj.
zabezpieczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.

Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, podlegają
wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Część C – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę ocenionego najwyżej na żądanie
Zamawiającego.
12.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
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2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
13. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
13.1 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. na sumę 1 000 000,00 zł.
14.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie;
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

15.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie.

16.

Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów:
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej
wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku
innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty
składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
1)

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
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;

3)

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
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17.

4)

Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)

Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 16 pkt 16.1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku
braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
b) w ust. 16 pkt 16.2– 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.

18.

Dokumenty, o których mowa w ust. 17 pkt a i b tiret powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

19.

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 ust. 17, 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. Ust. 18 stosuje się.

20.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

21.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych dokumentów.

22.

Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami), zwanym
dalej „rozporządzeniem ws dokumentów” oraz – w odniesieniu do jednolitego Dokumentu –
wymagania określone w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016) oraz zgodne z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017- r. - w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)
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23.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ROZDZIAŁ X; C, ust. 16, pkt 1-5.

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych
w ROZDZIAŁ X; C, ust. 16, pkt 1-5 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
ROZDZIAŁ XI
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
UWAGA! Wszelkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu
wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego
dla osób podpisujących.
1.

Informacje ogólne
1.1 Wszelką korespondencję, jaką Wykonawcy kierują do Zamawiającego powinna być
oznakowana nadanym numerem sprawy, tj. ZP/PN/3/2020
1.2 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze
zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1.3 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
1.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
1.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
1.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
1.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e – mail na adres:
a.tomaszewska@radiolodz.pl i miniPortalu, ePUAP, na adres elektronicznej
skrzynki podawczej ePUAP /RadioLodz/SkrytkaESP
1.8 miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal służą
WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała
korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień,
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1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16
1.17
1.18

2.

dokumenty, wyjaśnienia, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana
będzie za pomocą poczty elektronicznej e – mail. Adres e-mail do korespondencji:
 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Wojciech Strąkowski, e-mail: w.strakowski@radiolodz.pl
 w sprawie procedury przetargowej:
Agnieszka Tomaszewska, e-mail: a.tomaszewska@radiolodz.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, aby złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ofertę musi złożyć przez formularz do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku.
Wymagania techniczne niezbędne, celem złożenia oferty, zostały opisane
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usług – link na dole strony
miniportalu) oraz w Regulaminie ePUAP. Zainteresowany złożeniem oferty
wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w
Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją
warunków korzystania z miniportalu i ePUAP i w/w Regulaminów.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez
ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią
załącznik do niniejszej SIWZ.
Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Aby złożyć ofertę Wykonawca musi dysponować: Identyfikatorem postępowania,
numerem ogłoszenia podanym na miniPortalu i kluczem publicznym dla danego
postępowania o udzielenie zamówienia. Informacje te dostępne są na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny służą do zaszyfrowania oferty.
Numer ogłoszenia wymagany jest przy przesyłaniu oferty za pomocą ePuap.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu
kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Złożenie oferty w postępowaniu
2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
i Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
2.2

Uwaga! Pobrany klucz publiczny do zaszyfrowania oferty nie może zostać zmieniony.
Aby prawidłowo zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym
z miniportalu.

2.3

Oferta powinien być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Instrukcji na miniPortalu.

2.4 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
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W przypadku wypełnienia formularza oferty odręcznie, niezbędne jest, aby formularz
ofertowy został zeskanowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Formularz ofertowy nie powinien zawierać zaś własnoręcznego podpisu (dokument
wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany odręcznie, następnie zeskanowany i
podpisany podpisem kwalifikowanym jest niewłaściwy). Zamawiający udostępnił wersje
edytowalne załączników (word), tym samym sporządzenie oferty musi mieć postać
elektroniczną.
2.5 Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś
dokumenty w innym formacie niż pdf, formatem XAdES.
2.6 Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.
2.7 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.8 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2.9

Po załączeniu oferty na ePuap pojawi się komunikat na dole formularza: podpisz i wyślij
lub wyślij bez podpisu. Podpisanie w tym miejscu profilem zaufanym bądź podpisem
kwalifikowanym nie oznacza podpisania oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane
muszą zostać najpierw podpisane (każdy plik osobno), następnie skompresowane do
formatu zip i zaszyfrowane aplikacją. Podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP nie
oznacza prawidłowego opatrzenia oferty podpisem. Wykonawca może więc wysłać za
pomocą: wyślij bez podpisu.

2.10 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Oświadczenie o wycofaniu/zmianie oferty musi pochodzić od osoby umocowanej do
reprezentowania wykonawcy – w razie potrzeby do oświadczenia należy dołączyć
pełnomocnictwo.
2.11 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
2.12 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.13 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
2.14 Zalecenia Zamawiającego odnośnie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
2.14.1 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES;
2.14.2 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem
XAdES.
2.15 Informacja:
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2.15.1 Zalecamy stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest
zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie
oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
2.15.2 Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji
użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis
elektroniczny. W przypadku programów Sigilium Sign 4, Sigilium Sign 5, Szafir
2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze
wskazówek
zawartych
na
stronie
internetowej:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-wurzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jakto-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany.
2.15.3 Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych
odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv,
.pdf,. jpg,. gif, .png, .tif,.dwg,. ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się
wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
3.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert i wniosków)
3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za
pomocą poczty elektronicznej, na adres email a.tomaszewska@radiolodz.pl
3.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty e - mail.
3.3 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

4.

Otwarcie ofert.

5.

4.1

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. roku o godzinie 13:00.

4.2

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.

4.3

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

4.4

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.

Do oferty składa się następujące dokumenty:
5.1

Pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie
została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem
rejestracyjnym. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa
poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.
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5.2

Wadium tylko w postaci elektronicznej: W przypadku wnoszenia wadium w formie
innej niż pieniądz, Wykonawca wnosi je w postaci elektronicznego oryginału
dokumentu wadialnego, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie
umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać
przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być
przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku). Jeżeli Wykonawca przesyła
wadium poza ofertą, np. drogą e – mail, winno być ono oznaczone w sposób
umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania.

5.3

Wadium: dokument wadium, oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi
wadium w innej formie niż gotówkowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem osób
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

5.4

Zobowiązanie podmiotu trzeciego: Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca
powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Innego podmiotu, wskazaną
we właściwym rejestrze.

5.5

JEDZ: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ należy złożyć pod
rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał, muszą mieć postać elektroniczną, opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie
w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2.

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

3.

Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

4.

Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIII
WADIUM
1.

Zamawiający ustala wadium na przedmiotu zamówienia w wysokości dla: 22.000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące).

2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
PEKAO S.A. II o/Łódź
numer rachunku: 36124030281111000028220963
z dopiskiem Wadium - postępowanie ZP/PN/3/2020

4.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej
staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium
na podanym wyżej rachunku bankowym.

6.

Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej
kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium,
powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego
dokumentu do całości oferty).
W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od
spełnienia przez beneficjenta (Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź”
Spółka Akcyjna) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Radia Łódź, albo żądania potwierdzenia przez
notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do
występowania w imieniu Radia Łódź, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie
listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz
dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Radia Łódź
z żądaniem zapłaty).

7.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.

8.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

ROZDZIAŁ XIV
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać
wymagania Zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryterium
wyboru ofert, warunków realizacji zamówienia, warunków umowy i sposobu obliczenia ceny
oferty.

2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.

Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, zgodnie z treścią
Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

4.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim, w postaci
elektronicznej:
4.1. Jednolity Dokument, zgodnie z wzorem standardowego formularza,
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4.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej
załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
np. pełnomocnictwo;
4.3. Ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli wykonawca będzie polegał na
zasobach innych podmiotów celem wykazania spełnienia warunków udziału.
4.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia
wadium w formie niepieniężnej.
Uwaga!
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą,
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z
ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i nie stanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. tj. z 2019 r. poz. 1010
ze zm.).
5.

Zamawiający wymaga, aby w postaci elektronicznej, pod sankcją nieważności, został złożony
wypełniony Formularz Oferty oraz Jednolity Dokument.

6.

Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

7.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia
ws dokumentów Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

8.

Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z U. z 2019 r. poz. 1480, z 2020 r. poz. 285. z późn. zm.).

9.

Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu
wskazanym w ROZDZIAŁ XI SIWZ, w postaci elektronicznej, w sposób zabezpieczający,
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Oferta ma posiadać następujące oznaczenie:
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa do Spółki „Radio Łódź” S.A. macierzy dyskowych, hostów wirtualizacyjnych oraz
przełączników SAN”
znak sprawy: ZP/PN/3/2020
należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

10.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić,
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty
zmieniającej.

11.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę.
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12.

Wycofanie, zmiana oferty może zostać dokonana tylko przez osobę uprawnioną do składania
oświadczenia woli.

ROZDZIAŁ XV
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /RadioLodz/skrytkaESP do dnia 29.12.2020
roku do godziny 10:00.

2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty na konto ePUAP Zamawiającego.

3.

Termin złożenia oferty: do dnia 29.12.2020 roku do godziny 10:00.

4.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywanie jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

5.

Otwarcie ofert nastąpi w na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Zamawiającego ul.
Narutowicza 130 w Łodzi – sala konferencyjna w dniu 29.12.2020 roku o godz. 13:00.

6.

Oferty przesłane faxem, e-mailem lub w formie papierowej nie będą rozpatrywane, gdyż
zostaną złożone jako niezgodne z ustawą. Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi jej złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.

7.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2
ustawy.

8.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:

9.

1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w ROZDZIAŁ XV ust. 8 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. INFORMACJE W SPRAWIE WALUT OBCYCH
1.

Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia,
warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy.
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3.

Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres
realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień
zawartych we Wzorze Umowy).

4.

Wykonawca określi cenę oferty z uwzględnieniem podatku VAT w złotych, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 5.

5.

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.

6.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

7.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w
ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:

9.

1)

w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością
większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego
zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch
miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną
zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną
pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza;

2)

w przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
podanego w Formularzu oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto
oraz podanej ilości płatności - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest przez
Wykonawcę cena jednostkowa brutto;

3)

w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia - jeżeli
obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający
przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje
zamówienia.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII
KRYTERIA OCENY OFERT
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu
(wadze):
1.1. Cena ofertowa brutto - 90 pkt.
1.2. Cena brutto odkupienia urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 SIWZ w rozdziale XI
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - 10 pkt.
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1.3 Sposób obliczania punktów przyznanych badanej Ofercie:
Najniższa oferowana cena spośród ofert
Kc = ------------------------------------------------------------------------------------ x 90 punktów
Cena badanej oferty
Oferty z punktacją Kc będą ocenione z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena badanej oferty
Kc = ---------------------------------------------------------------------------------------

x 10 punktów

Najwyższa oferowana cena spośród ofert zgodnie z pkt. 1.2 niniejszego
Rozdziału i wpisana w pkt. 1.2 Formularzu oferty - Załącznika nr 2 do SIWZ
2.

Oferta będzie oceniania w oparciu o informacje zawarte w Formularzu Ofertowym –
Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu
znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

3.

Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający
nie przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej.

4.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom
określonym w ustawie i spełniać wymagania określone w SIWZ oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

5.

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do
dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ

XVIII

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
1.

Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie
to zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy.

2.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia,
w terminie określonym w art. 94 ustawy.

3.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy
w sposób podany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

4.

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to
Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy
powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, termin
na rozliczenia i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

5.

Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które
będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.
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ROZDZIAŁ XIX
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.

3.

4.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto Wykonawcy którego
oferta został wybrany jako najkorzystniejszy w jednej lub kilku następujących formach (w
zależności od wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym na konto bankowe Radia Łódź S.A.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
(tekst jedn.: Dz. U. 2020 r. poz. 299).
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji /
poręczenia, gwarancja/ poręczenie powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela/
poręczyciela udzielającego takiej gwarancji/ poręczenia pozostaje dla niego wiążące przez
okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia/
gwarancji, zamawiający zastrzega w szczególności że:
a) ich treści nie może zawierać zapisów: „gwarancja/poręczenie wygasa z chwilą zwrotu
jej oryginału do gwaranta / poręczyciela”,
b) muszą zawierać klauzule o tym, że nie podlegają przenoszeniu,
c) muszą zawierać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Ponadto, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji / poręczenia warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XX
INFORMACJA W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY
1.

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiący
Załącznik Nr 5 SIWZ.

2.

Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące
w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy.

3.

Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: zgodnie z zapisami
§ 11 umowy stanowiącej Załącznik Nr 5 SIWZ.
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ROZDZIAŁ XXI
ŚRODKI OCHRONY
POSTĘPOWANIA

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCE

WYKONAWCY

W

TOKU

1.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.

Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

ROZDZIAŁ XXII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu
postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia
się po ich otwarciu.
3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą
być one udostępnione.
6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym,
nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo
w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
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9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego
charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić
Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku
przesłanego elektronicznie.
ROZDZIAŁ XXIII
PRZETWARZANI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.
RODO), informujemy, że
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia
w Łodzi "Radio Łódź" Spółka Akcyjna (dalej Radio albo Administrator) z siedzibą w Łodzi,
pod adresem: 90-146 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 130.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@radiolodz.pl lub korespondencyjnie pod adresem Radia.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego znak referencyjny ZP/PN/3/2020, 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.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 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 Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprawdzenia, sprostowania1, zgodnie z art. 15, 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania2, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
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•

9.

10.

11.
12.

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:
• prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
• 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.
Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach,
którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku pozyskania przez
Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie
z treścią, wskazaną w formularzu oferty.
Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym,
czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wykaz Załączników do SIWZ:
Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Nr 2 – Formularz ofertowy,
Nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
Nr 4 – Wzór wykazu dostaw,
Nr 5 – Wzór umowy,
Nr 6 – Plik xml formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu.
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