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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1)  ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 

późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w 

przepisach wskazanych w art. 3 ustawy Pzp 

  

 

 
Nr sprawy:   IF.271.3.2023 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz  modernizacja sieci LAN w 

Urzędzie Miejskim w Miliczu 

  
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem 

internetowym:  https://platformazakupowa.pl/pn/milicz 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                         
                                                                               Zatwierdzam: 

                       Piotr Lech  

                                         

 

dnia 6 lutego 2023 roku  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Gmina Milicz reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy Milicz z. s. ul. 

Trzebnicka 2, 56-300 Milicz 

 nr tel. 71 38 40 004 

 adres poczty elektronicznej:  t.tatarek@milicz.pl, a.gohl@milicz.pl   

 NIP 916-13-06-571adres strony internetowej: www.milicz.pl; https://bip.milicz.pl/ 

 adres strony internetowej - Platformy Zakupowej za pośrednictwem, 

której prowadzone jest postępowanie:  

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz 

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie 

elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert) 

 adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz 

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30, w 

tym w środę od 8:00 do 16:00 

 

  

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

https://bip.milicz.pl/   

  

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

z wykorzystaniem Platformy Zakupowej, strony WWW Zamawiającego i poczty 

elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania Platformy Zakupowej 

dostępne są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ustawą PZP na zasadach 

określonych  

w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy PZP. 

mailto:t.tatarek@milicz.pl
mailto:a.gohl@milicz.pl
http://www.milicz.pl/
https://bip.milicz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
https://bip.milicz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz


 

3 
 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Ustawy PZP, przewiduje odwróconą kolejność 

czynności tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

4. Zgodnie z art. 310 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania robót budowlanych. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz wykonanie modernizacji istniejącej 

sieci LAN jest częścią realizowanego projektu pn. Cyfrowa Gmina Os 

Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na     

zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia: 

- podwyższenia parametrów transmisyjnych wyeksploatowanej istniejącej sieci 

teleinformatycznej; 

- rozbudowy sieci o dodatkowe punkty logiczne (PL); 

- budowy dedykowanej instalacji sieci zasilającej dla potrzeb węzłów sieci; 

- modernizacji węzłów sieci LAN; 

- optymalizacji rozmieszczenia Punktów Logiczno (PL); 

Modernizacja sieci LAN będzie dotyczyła fizycznej rozbudowy infrastruktury 

kablowej obejmującej wykonanie nowych przyłączy logicznych w pomieszczeniach 

urzędu oraz dostawę urządzeń aktywnych. W ramach zadania należy wykonać 186 

nowych linii sieci LAN. Struktura sieci będzie sprowadzona do topologii gwiazdy-

drzewa ograniczonej wyłącznie do węzłów dystrybucyjnych, bez kolejnych 

rozgałęzień. Zostaną wymienione przełączniki sieciowe, przez co cała struktura 

będzie zarządzalna oraz pozwoli na znaczące podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa i wydajności sieci. 

Materiał zawarty w niniejszym PFU jest wytyczną dla wykonawcy do wykonania 

kompleksowej realizacji zadania. Zawiera niezbędne informacje do przygotowania 

oferty przetargowej, a w późniejszym etapie do zaprojektowania i wykonania 

zadania. 

Przedmiot zamówienia obejmuje podstawowe szkolenie stacjonarne, jednodniowe 

w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. 

 

2. Szczegółowy zakres i opis robót stanowi: 

 Program Funkcjonalno Użytkowy (ZAŁĄCZNIK NR  9 DO SWZ) ,  

 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

  45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  32420000-3 - Urządzenia sieciowe 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-sieciowe-2581
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4. Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w PFU i 

SWZ. Jeżeli wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, 

źródła lub szczególne procesy – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki 

towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez 

Zamawiającego. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku 

do rozwiązań określonych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 

wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy. Wykonawca obowiązany jest 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy 

Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

5. Tam, gdzie w PFU oraz opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, 

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 

101 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od 

założonych w niniejszej Specyfikacji i Programie Funkcjonalno – Użytkowym .  

6. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i 

urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

techniczno – użytkowych założonych w dokumentacji technicznej i PFU dla 

danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako 

propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich 

stosowania.  

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  

1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), 

dotyczących osób wykonujących roboty budowane określone za pomocą 

dokumentacji projektowej, przez cały okres realizacji danej roboty wynikającej 

z przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie to dotyczy również 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego 

podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją roboty budowlanej 

objętej zakresem niniejszego zamówienia.  
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2) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 1 oraz 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań związanych z zatrudnieniem osób o których mowa w pkt 1 oraz 

sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we Wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik  nr 3 do SWZ.  

 

8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 

15 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość 

nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót 

może dotyczyć wszystkich robót (wraz z usługami i dostawami koniecznymi do 

wykonania tych robót) zawartych w przedmiocie zamówienia. Warunkiem udzielenia 

zamówienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia. Umowa w sprawie 

przedmiotowych robót zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

10. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

11. Powody niedokonania podziału na części: 

Z uwagi na charakterystykę zadania tj. roboty budowlane w zakresie jednego rodzaju 

robót, podział zadania na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie tj. podział nie 

zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych. 

Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami 

technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w wyznaczonym 

terminie. Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie 

udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień 

publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości 

złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. 

Całość niniejszego zamówienia jest dostosowana do potrzeb małych i średnich 

przedsiębiorstw - podział na części nie służył temu, by wielkość poszczególnych 

zamówień lepiej odpowiadała możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców. Brak 

konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z ww. przyczyn 

uzasadniony. 

12.Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być i jest przez Zamawiającego zalecane, by 

zostało poprzedzone odbyciem wizji lokalnej podmiotom zgłaszającym chęć udziału w 

postępowaniu.  
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13.W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do 

komunikowania się z Wykonawcami (osobą merytoryczną w zakresie prowadzonego 

postępowania). 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2  miesiące od dnia podpisania umowy.  

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA w ART. 108 i ART. 109 

USTAWY PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 

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

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, zwaną dalej „specustawą sankcyjną” ustawodawca przewidział krajową 

obligatoryjną podstawę do badania wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania, 

jeżeli: 

1) wykonawca oraz uczestnik konkursu wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej; 

2) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy 

sankcyjnej; 
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3) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sanacyjnej. 

2. Udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy 

PZP. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego Podwykonawcy podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

VIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ, dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w o obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa 

warunku ww. zakresie.  

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - 

Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku ww. 

zakresie.  

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
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tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz prawidłowo ukończył: 

- przynajmniej  jedno zadanie w zakresie dostawy sprzętu teleinformatycznego 

oraz budowy lub modernizacji sieci LAN o minimalnej wartości 150 000,00 

tysięcy brutto,   

2.4.2 Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym: 

a. co najmniej jedna osoba musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu i 

konfiguracji kontrolera fizycznego lub wirtualnego poświadczonego 

certyfikatem producenta; 

b. co najmniej dwie osoby posiadające certyfikat producenta sprzętu  w zakresie 

instalacji przełączników sieciowych zgodnego z parametrami opisanymi w PFU. 

  

3. Wykonawca zgodnie z art. 118 Ustawy PZP może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności: 

4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, składa odrębnie każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, składa odrębnie każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują (poza 

formularzem ofertowym), które usługi i roboty wykonają poszczególni wykonawcy poprzez  

złożenie stosownego oświadczenia (wg wzoru z Załącznika nr 4 do SWZ). UWAGA: 

OŚWIADCZENIE  TE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ.      

 

 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH i PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, Ustawy PZP WRAZ Z OFERTĄ należy złożyć w 

formie elektronicznej oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału 

w postepowaniu, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, złoży następujące dokumenty potwierdzające: 

2.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

 

- Wykaz  robót, spełniających wymagania określone w Rozdziale VIII ust. 2 niniejszej 

SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

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

którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

lub certyfikaty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert według wzoru załącznika nr 6 do 

SWZ; 

- Wykaz osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone 

w Rozdziale VIII ust. 2 niniejszej SWZ, wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
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zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

- Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub 

kadry kierowniczej Wykonawcy - Załącznik nr 8 do SWZ. 

2.2. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, Zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej wg wzoru z  Załącznika nr 5 do SWZ; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

3 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby 
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na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w pkt 2.2 ppkt 1-4, dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania.  

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

 zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2.2 ppkt 3 lub odpisu albo informacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

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

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

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

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2 ppkt 2) i 3), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak 

podstaw wykluczenia. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 

zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 

Ustawy PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

8. W zakresie nieuregulowanym Ustawą PZP lub SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

10. Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty składane w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 



 

12 
 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (nie dotyczy składania ofert) 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformiezakupowej.pl We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: t.tatarek@milicz.pl     

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

 

Zamawiający nie określa innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

1. Pan Tomasz Tatarek -  Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich (w 

kwestiach formalnych), tel. 71 38 04 307, za pośrednictwem formularza 

„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie postępowania na  

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz lub, awaryjnie, poprzez e-mail: 

mailto:t.tatarek@milicz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
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t.tatarek@milicz.pl oraz 

2.  Agnieszka Gohl – Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich,  

tel. 71 38 04 305 e-mail: a.gohl@milicz.pl (w kwestiach merytorycznych). 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert,  

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

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymagać będzie 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia w wersji elektronicznej o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. 

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

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, 

do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody 

do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XIV. WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł. 

  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 

których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a)    pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004   

z    podaniem: IF.271.3.2023 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz  

modernizacja  sieci    LAN w Urzędzie Miejskim w  Miliczu”; 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

mailto:t.tatarek@milicz.pl
mailto:a.gohl@milicz.pl
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d) 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 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w 

terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem 

potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzy ofertowym należy również 

podać nr konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 

5. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez 

dołączenie do oferty. 

6. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie 

obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać 

Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów 

ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) Wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 

2) Z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

3) Wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

5) W treści gwarancji lub poręczenia powinna znajdować się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2 56-300 

Milicz 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  

a) upływu terminu związania ofertą;  

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
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c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął 

termin do jego wniesienia.  

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy:  

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

b) którego oferta została odrzucona; 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza;  

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 10, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

kwoty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

15. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa 

polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Informacje ogólne 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 

Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu 

(opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu 

dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk 

Przejdź do podsumowania). 

 

 2. Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej:  

      https://platformazakupowa.pl/pn/milicz 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.   

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć, oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ a 

następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty.  

 

3. Miejsce oraz termin składnia i otwarcia ofert; 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/milicz  w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia  24 lutego 2023 roku,  do godziny: 

10:00:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
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3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż 

oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 

się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

4.Otwarcie ofert  

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.  24 lutego 

2023 roku, o godz. 10:05:00. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji ,,Komunikaty”. 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej 

sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie 

takie uprawnienie. 

 

4.1. Dokumenty składające się na ofertę: 

 

1) wypełniony Formularz ofertowy - (sporządzony na podstawie wzoru określonego w 

załączniku nr 1 do SWZ)  oraz Załącznik nr 1a do SWZ;  

2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 2 do SWZ w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;   

3) zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wraz z 

oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w 

innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest 

załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela.  

5) pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy 

lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów 

potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału 

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenie pełnomocnictwa 

lub kopii poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują (poza 

formularzem ofertowym), które dostawy/ usługi / roboty budowlane  wykonają poszczególni 

wykonawcy poprzez  złożenie stosownego oświadczenia (wg wzoru z Załącznika nr 4 do 

SWZ – jeżeli dotyczy). 

4.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby 

przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z 

zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji. 

4.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

http://platformazakupowa.pl/
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4.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4.5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego 

(upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

4.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być 

złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 

r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)). 

4.7. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 marca 2023 roku.  Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 

1 i 4 ustawy Pzp, 

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o 

którym mowa w ust. 4.6, 

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 4.8 lit. b), 

d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym 

i słownie.  
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2. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

3. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować 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. 

4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 

5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po dokonaniu pozytywnego odbioru 

potwierdzonego podpisanym protokołem przez zamawiającego na zasadach określonych 

we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 

6. Płatność dokonana zostanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po dokonaniu pozytywnego odbioru 

faktycznego. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:  

1) K1 – cena – 60 pkt 

2) K2 – okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt 

 liczba punktów w kryterium – cena 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru : 

 

                                                  cena oferty najniższej spośród ofert nieodrzuconych  

liczba punktów badanej oferty = .............................................................................. x 60  

                                                                         cena oferty badanej  

 

 liczba punktów w kryterium – okres gwarancji i rękojmi, będzie przyznana w 

następujący sposób:  

 

- 24 miesiące –  20 pkt  

- 36 miesiące  - 30 pkt  

- 48 miesięcy – 40 pkt  

 



 

21 
 

2. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot 

zamówienia wynoszący 24 miesięcy z wyłączeniem systemu okablowania 

strukturalnego sieci LAN, który będzie objęty 25-cio letnią gwarancją szczegółową. 

3. W ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” najwięcej punktów otrzyma oferta z 

najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi, określonym w miesiącach na cały przedmiot 

zamówienia z wyłączeniem zgodnie z pkt.1.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w 

Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi 

na okres 24 miesięcy.  

Uwaga: 

W kryterium (K2)  - wymienionym, w powyższym  ust. 1 pkt 2),  przyjmuje się, że 

maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. 

Dla ofert z dłuższym okresem gwarancji przyjmowany będzie dla oceny ofert okres 

gwarancji równy 48 miesięcy (natomiast zobowiązanie umowne Wykonawcy w 

zakresie okresu gwarancji będzie tożsame z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie). 

5. Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach.  

6. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg 

wzoru:  

 

Lp = K1 + K2  

gdzie:  

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,  

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,  

K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.  

 

7. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 

punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).  

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza – w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia – do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ „Wzór umowy” z Zamawiającym na 

warunkach wynikających z wymagań minimalnych określonych w SWZ oraz propozycji 

przedłożonych w wybranej ofercie.  
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3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy 

sankcyjnej Zamawiający może żądać, przed podpisaniem umowy, następujących 

podmiotowych środków dowodowych:  

a)  Oświadczenia o nie pozostawaniu objętym zakazem, o którym mowa w art. 5k 

Rozporządzenia sankcyjnego, aktualnego na dzień jego złożenia; 

b)  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 

przed 24 lutego 2022 roku, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, lub równoważnego zagranicznego    

c) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż przed 24 

lutego 2022 roku. 

d) przedłożenia aktualnej informacji z rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 

328
1
 Kodeksu spółek handlowych lub rejestru udziałów księgi udziałów, o której 

mowa w art. 188 Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1.Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno 

zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 
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o numerze 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed 

jej podpisaniem. 

20.3 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni 

ponad termin określony w punkcie 6 Specyfikacji, a w przypadku konieczności wydłużenia 

terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub więcej, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością kolejnych 30 dni ponad nowy termin 

wykonania umowy. 

20.5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w punkcie 20.4 zostanie 

zwrócone Wykonawcy: 

a/ 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane (po odbiorze końcowym bezusterkowym), 

b/ 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 

20.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek (70% dla zadań 

inwestycyjnych) będzie zwalniane przez Gminę na podstawie podpisanego bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót natomiast zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

i usunięcia wad i usterek (30% dla zadań inwestycyjnych) będzie zwalniane przez Gminę na 

podstawie bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru gwarancyjnego. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1.1. Niezgodną z przepisami Ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, 

w tym na projektowane postanowienie umowy.  

1.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie 

kwalifikowania wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie 

Ustawy PZP.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

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

upływem tego terminu.  

4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  
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5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt. 1.  

6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują 

przepisy Działu IX Ustawy PZP (art. 505-590). 

 

XXI. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

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 „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Milicza (adres: ul. 

Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  k.petrykiewicz@milicz.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z 

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

późn. zm.), zwanej dalej 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 obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w 

związku z przepisami PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  

-  w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

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

osobowych; 

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

mailto:k.petrykiewicz@milicz.pl
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-  na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do 

protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności 

na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 
 (1) 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy wraz z  Załącznikiem 1a  – Załącznik nr 1 i 1a do SWZ 

2) Oświadczenie                                                – Załącznik nr 2 do SWZ 

3) Wzór umowy      – Załącznik nr 3 do SWZ 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do 

SWZ (JEŻELI DOTYCZY DANEGO WYKONAWCY)   
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5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej      – Załącznik nr 5 do SWZ 

6) Wykaz usług                                                  – Załącznik nr 6 do SWZ 

7) Wykaz osób                                                    – Załącznik nr 7 do SWZ 

8) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub  

kadry kierowniczej Wykonawcy                    - Załącznik nr 8 do SWZ           

9) Program Funkcjonalno Użytkowy                 - Załącznik nr 9 do SWZ  
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

REGON............................................................................  

Nr NIP  .......................................................................... 

nr telefonu ........................................................................ 

 e-mail ........................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym  pn.:   

 

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja 

 sieci LAN w Urzędzie Miejskim  w Miliczu” 

składam niniejszą ofertę:  

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę:   

cenę ryczałtową brutto: ........................ (słownie:  ………………………………..……….) 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:  ............................... zł, słownie: 

……………………………………. 
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2. Parametry techniczne  

L.p. 
Oferowane rozwiązanie 

sprzętowe 

Producent 
Parametry Techniczne 

1. Przełączniki sieciowe    

2. Firewall/UTM   

3. Urządzenie do backupu   

 

3.Akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ.                                         

4.Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5.Uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty tj. do dnia 25 

marca 2023 roku. 

6.Potwierdzam wniesienie wadium w wysokości ……………………………. w formie   

………………………  

7.Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) zwrócić na: 

 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium, 

 wskazany poniżej rachunek bankowy (podać nazwę banku oraz nr konta): 

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

8.Oferuję termin gwarancji wynoszący :……………………miesięcy ( 24 miesięcy*/36 

miesięcy* /48 miesięcy*) 

* wybrać odpowiedni zapis  

9.Oświadczam, że złożona oferta: 

 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: 

L.p. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi 

Wartość bez kwoty 

podatku [zł] 
Stawka podatku [%]  

    

    

10.Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że: 
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 żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Numery stron 

od do 

    

    

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: 

………………………………………………………. 

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

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane  

za jawne. 

11.Oświadczam, że: 

 zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców, 

 zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom: 

12.Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie): 

 

 

 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu trzeciego Udostępniany potencjał  

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich) 

13.Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem 

przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) 

umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

14.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
[1]

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

[1] 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

15.Czy Wykonawca jest mikro**lub  małym** lub średnim przedsiębiorstwem** 

 Tak  

 Nie 

 ** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. …………………….. 

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/ 

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- 

podpis pełnomocnika wykonawców) 

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola. 
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Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego 

 

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja 

 sieci LAN w Urzędzie Miejskim  w Miliczu” 

 

 

 

Ceny netto/brutto : 

L.p. 
Oferowane rozwiązanie 

sprzętowe 

 

Cena netto  

 

Cena brutto 

1. Modernizacja sieci LAN    

2. Przełączniki sieciowe    

3. Urządzenie firewall   

4. Urządzenie do backupu   

5. Szkolenie     

 Suma   

 

 

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

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  

 

 

*UWAGA  Cena (brutto) podana  w polu „Suma” musi równać się Cenie ryczałtowej 

(brutto)  podanej  formularzu ofertowym – w Zał. Nr 1 do SWZ  
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Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Zamawiający: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz  modernizacja sieci LAN w Urzędzie 

Miejskim w Miliczu”, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Milicz, oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 i 4 ustawy Pzp. 

3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt   4 

ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] 

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

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

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

następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: 

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

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

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
1
.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w    SWZ. 

 

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie 

warunków] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   SWZ  w  następującym zakresie:  

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

 

                                                
1
 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SWZ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych 

podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… 

………………………..………………………………………………  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazane 

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.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

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

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

2) 

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

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

 

      ………………………………………. 

    Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

Wykonawcy wspólnie  

ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

 

…………………………………. 

………………………………….  

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

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(JEŻELI DOTYCZY DANEGO WYKONAWCY)   

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień  publicznych (dalej jako: pzp)    

DOTYCZĄCE DOSTAW, KTÓRE WYKONUJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY   

Na potrzeby postępowania o udzielnie zamówienia publicznego p. n.  „Dostawa sprzętu 

teleinformatycznego oraz  modernizacja sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu”.  

oświadczam że*: 

 

•Wykonawca …………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy)  zrealizuje 

następujące roboty budowlane / usługi / dostawy  : 

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

……….    

•Wykonawca …………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy)  zrealizuje 

następujące roboty budowlane/ usługi/ dostawy  : 

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

……….      

•Wykonawca …………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy)  zrealizuje 

następujące roboty budowlane / usługi/ dostawy : 

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

……….    
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja 

 sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu” 

 

 

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki 

wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy. 

 

1. Nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 

z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

 

2. Przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 

z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z 

oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

    

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/ 

 

a) Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane 

w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadające pełnomocnictwo.  

b) Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

 

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 do SWZ 

- Wpisać Nazwę Wykonawcy -  

                                                    Wykaz wykonanych robót  

W okresie 5 lat przed terminem składania ofert (jeśli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie) wykonałem jako ………………………………… (nazwa przedsiębiorcy – oferenta) 

następujące dostawy oraz  roboty budowlane odpowiadające warunkowi udziału 

w postępowaniu: 

Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja 

 sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu 

 

Lp

. 

Miejsce 

wykonania 

Data 

wykonania 

(podać 

termin 

rozpoczęcia 

i zakończenia 

Rodzaj robót 

i wartość 

Nazwa 

podmiotu, 

na rzecz którego 

dostawy zostały 

wykonane 

Podmiot, który 

dostawę wykonał 

(wykonawca/podmio

t udostępniający 

zasoby) 

      

      

      

 

Do wykazu dołączam dowody, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 

 

 

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Zamawiający: 

Gmina Milicz  

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz 

                                                          WYKAZ OSÓB 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn :  

Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja 

 sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu 

prowadzonego przez Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2 ,56-300 Milicz, przedkładam wykaz 

osób: 

Lp. Imię i Nazwisko 

Zakres czynności 

wykonywanych w 

ramach 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i 

wykształcenie 

Podstawa 

dysponowania 

osobą 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

OŚWIADCZENIE  

NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

WYKONAWCY LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY  

Tryb podstawowy  p. n.:  

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja 

 sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu” 

 

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia: 

Funkcja 

pełniona 

w toku  

realizacji 

zamówienia 

Imię i nazwisko 
Posiada wymagane uprawnienia 

(rodzaj, specjalność) 

 
  

   

   

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 
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