
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna”–
dwie Części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 28

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 780 65 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.szulc@karczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna”–
dwie Części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7206aea5-6877-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341905/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 14:59
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010893/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczenie sprzętu IT oraz digitalizacja kultury, w ramach realizacji projektu „E-usługi
dla e-kultury w gminach Karczew, Wiązowna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”,
Działania 2. 1 E-usługi, Poddziałania 2. 1. 2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ
projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.karczew.pl/?bip=2&cid=544&id=3207

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który jest dostępny pod adresem: https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miejski w
Karczewie) oraz poczty elektronicznej: e-mail: m.szulc@karczew.pl oraz w.pokrywczynski@karczew.pl
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8.2 i pkt 22 SWZ), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na
adresy podane w pkt 1 powyżej). 3. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania - tj. Numerem
referencyjnym sprawy, tj. ZP.271.22.2021.MS.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 2.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.
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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). 3. Pytania Wykonawców o wyjaśnienie
treści SWZ nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2021.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury
w gminach Karczew i Wiązowna”, w podziale na dwie (2) części. Część I zamówienia dotyczy
zakupu i dostawy sprzętu na który składają się: a) Serwer – 1 sztuka; b)Macierz – 1 sztuka; c)
Zasilacz awaryjny (UPS) – 1 sztuka; d) Szafa rack 19 cali – 1 komplet; e)Zestaw komputerowy –
1 sztuka; f) Skaner do zdjęć – 1 sztuka; g) Skaner biurowo – archiwalny – 2 sztuki; h) Skaner
wielofunkcyjny – 1 sztuka.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący
Załącznik Nr 1.1 do SWZ; Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu –

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00341905/01 z dnia 2021-12-31

2021-12-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



stanowiąca Załączniki Nr: 13.1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących
Załącznik Nr 2.1 do SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej
wymienione dokumenty zamówienia są załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu i są dostępne
na stronie internetowej prowadzonego postępowania – adres strony podany jest w punkcie 3.1.)
niniejszego Ogłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30236100-3 - Urządzenia rozszerzania pamięci

30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48821000-9 - Serwery sieciowe

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach
przyjętych kryteriów oceny ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona
będzie do drugiego miejsca po przecinku, zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub
następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od
5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury
w gminach Karczew i Wiązowna”, w podziale na dwie (2) części. Część II zamówienia dotyczy
zakupu i dostawy sprzętu na który składa się urządzenie typu UTM – 1 sztuka.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący
Załącznik Nr 1.2 do SWZ; Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu –
stanowiąca Załączniki Nr: 13.2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących
Załącznik Nr 2.2 do SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej
wymienione dokumenty zamówienia są załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu i są dostępne
na stronie internetowej prowadzonego postępowania – adres strony podany jest w punkcie 3.1.)
niniejszego Ogłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach
przyjętych kryteriów oceny ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona
będzie do drugiego miejsca po przecinku, zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub
następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od
5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej; 
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną (1) dostawę obejmującą swoim zakresem:
1)sprzęt komputerowy w tym serwer/serwery lub macierz/macierze. Zamawiający wymaga aby
serwer/serwery lub macierz/macierze były wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001:2015 –
dotyczy Części I zamówienia;
2)urządzenie typu UTM (ang. unified threat management) – dotyczy Części II zamówienia.
Uwaga I: W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, Zamawiający dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane, z zastrzeżeniem, że
zakres już wykonanych prac w ramach wykonywanego zamówienia musi potwierdzać spełnienie
ww. warunku;
Uwaga II: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na
wezwanie Zamawiającego wykazu wykonanych/wykonywanych dostaw z załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie,
zgodnie z punktem 14.2.1.4 i 14.2.1.4.1 SWZ;
Uwaga III: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem;
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Uwaga IV: W przypadku, gdy ww. zakres dostaw będzie stanowił część dostaw o szerszym
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo dostawy, o których mowa
powyżej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli warunek określony w punkcie 1 (odpowiednio w pkt 13.1.4.1
SWZ) spełnia co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w każdej Części zamówienia. 
3. W przypadku polegania na zasobach innego Podmiotu (art. 118 ustawy Pzp) Zamawiający
wymaga, by Podmiot na zasobach którego polega Wykonawca samodzielnie wykazał spełnienie
warunku określonego w punkcie 1 (odpowiednio w pkt 13.1.4.1 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
[Numeracja zgodna z SWZ]: 14.2 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest
złożyć na wezwanie Zamawiającego: 14.2.1.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ. 14.2.1.2
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ; 14.2.1.2.2 W
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, składa każdy z tych
Podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12a do SWZ; 14.2.1.3 Odpis lub
informacje 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; 14.2.1.3.1
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów (wskazanych w punkcie 14.2.1.3 SWZ),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 14.11.Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentu, o
którym mowa w punkcie 14.2.1.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument/ty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem. 14.11.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentu/ów, o których mowa w punkcie 14.11.1 SWZ zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zachowaniem terminu
określonego w punkcie 14.11.1 SWZ.14.11.3 Do postanowień treści punktu 14.11.1 SWZ i 14.11.2
SWZ postanowienia treści punktu 14.2.1.3 SWZ stosuje się odpowiednio.
14.11.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Szczegółowe informacje zawarte są w punktach 14.2 i 14.11 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.2 Podmiotowe środki dowodowe, które
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: Podmiotowe środki dowodowe
wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 14.2.1.4 Wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 7 do SWZ;
14.2.1.4.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 14.2.1.4 SWZ,
dotyczy prac, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
14.3 Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie 14.2.1.4, liczy się wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.Dotyczy Części I zamówienia: Specyfikację techniczną sprzętu oferowanego przez
Wykonawcę, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13.1 do SWZ, Formularz
cenowy – kalkulacja ceny oferty – z wymaganymi danymi oferowanego sprzętu, sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8.1 do SWZ;
2.Dotyczy Części II zamówienia: Specyfikację techniczną sprzętu oferowanego przez
Wykonawcę, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13.2 do SWZ, Formularz
cenowy – kalkulacja ceny oferty – z wymaganymi danymi oferowanego sprzętu, sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8.2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1.Dotyczy Części I zamówienia: Specyfikację techniczną sprzętu oferowanego przez
Wykonawcę, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13.1 do SWZ, Formularz
cenowy – kalkulacja ceny oferty – z wymaganymi danymi oferowanego sprzętu, sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8.1 do SWZ;
2.Dotyczy Części II zamówienia: Specyfikację techniczną sprzętu oferowanego przez
Wykonawcę, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13.2 do SWZ, Formularz
cenowy – kalkulacja ceny oferty – z wymaganymi danymi oferowanego sprzętu, sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8.2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, które
Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (zgodnie z treścią punktu 21.11 SWZ):
1)Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3.1 do SWZ –
dla Części I zamówienia lub/i Załącznik Nr 3.2 do SWZ – dla Części II zamówienia;
2)Formularz Cenowy - kalkulacja ceny oferty sporządzony i wypełniony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 8.1 do SWZ – dla Części I zamówienia lub/i Załącznik Nr 8.2 do
SWZ – dla Części II zamówienia;
3)Formularz Specyfikacji technicznej sprzętu oferowanego przez Wykonawcę sporządzony i
wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13.1 do SWZ – dla Części I zamówienia
lub/i Załącznik Nr 13.2 do SWZ – dla Części II zamówienia;
4)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania, składane przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ;
5)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, składane przez Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do SWZ - jeśli dotyczy;
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6)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ;
7)Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, składane przez Podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5a do SWZ - jeśli dotyczy;
8)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę, wymagane postanowieniami punktów 13.4 i 14.1.3 SWZ, sporządzone
zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów
- jeśli dotyczy;
9)Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, składane przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane postanowieniami punktu 15.6
SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ - jeśli dotyczy;
10)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
11)w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia
umowy;
12)dowód wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami punktu 20 SWZ;
13)Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli Wykonawca
zastrzega takie informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem
terminu składania ofert, wadium w wysokości:
1)dotyczy Części I: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych i 00/100);
2) dotyczy Części II: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych i 00/100).
Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
załączyć do oferty. 2.Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum/żaden ze wspólników spółki
cywilnej (ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki w
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00341905/01 z dnia 2021-12-31

2021-12-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do SWZ. 4.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian umowy został określony w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU), stanowiących
Załącznik nr 2.1 (dot. Części I zamówienia) i Załącznik nr 2.2 (dot. Części II zamówienia) do
SWZ – w § 12.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamawiający nie przewiduje: rozliczania w walutach obcych; aukcji elektronicznej;
zawarcia umowy ramowej; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wymogu lub możliwości
złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty.
2.Wszystkie rozliczenia związane z niniejszym zamówieniem będą prowadzone w PLN.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00341905/01 z dnia 2021-12-31

2021-12-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


	Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna”– dwie Części
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Warszawska 28
	1.5.2.) Miejscowość: Karczew
	1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 780 65 88
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.szulc@karczew.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7206aea5-6877-11ec-ae77-fe331fedffdc
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341905/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 14:59
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010893/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miejski w Karczewie) oraz poczty elektronicznej: e-mail: m.szulc@karczew.pl oraz w.pokrywczynski@karczew.pl 2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8.2 i pkt 22 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy podane w pkt 1 powyżej). 3. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania - tj. Numerem referencyjnym sprawy, tj. ZP.271.22.2021.MS.
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 2.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). 3. Pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w punkcie 37 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2021.MS
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku, zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku, zasada zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.2 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: 14.2.1.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ. 14.2.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12 do SWZ; 14.2.1.2.2 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji Podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, składa każdy z tych Podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 12a do SWZ; 14.2.1.3 Odpis lub informacje 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; 14.2.1.3.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentów (wskazanych w punkcie 14.2.1.3 SWZ), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 14.11.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 14.2.1.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/ty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 14.11.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ów, o których mowa w punkcie 14.11.1 SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zachowaniem terminu określonego w punkcie 14.11.1 SWZ.14.11.3 Do postanowień treści punktu 14.11.1 SWZ i 14.11.2 SWZ postanowienia treści punktu 14.2.1.3 SWZ stosuje się odpowiednio. 14.11.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczegółowe informacje zawarte są w punktach 14.2 i 14.11 SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ]: 14.2 Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 14.2.1.4 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ; 14.2.1.4.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 14.2.1.4 SWZ, dotyczy prac, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 14.3 Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie 14.2.1.4, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 12:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 13:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-16

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


