
 
 

WOZP.261.230.2022 

 

1 

 

 

 

 

 

S p e c y f i k a c j a  

W a r u n k ó w    Z a m ó w i e n i a 

dalej SWZ 

 

 

Nazwa zamówienia: 

USŁUGA DRUKU PUBLIKACJI  

NA POTRZEBY MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak postępowania: WOZP.261.230.2022 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 21.10.2022 r.                                                                           
 

 

 

 

 



 
 

WOZP.261.230.2022 

 

2 

 

§ 1 
Zamawiający 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  
Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok  
tel. +48 795 650 800 
www.sybir.bialystok.pl  
Dni i godziny pracy: dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600. 

 
2.  Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sybir.bialystok.pl  
 
3.  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
  https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne   

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

§ 2 
Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej 
dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą” ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 
ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy wykonawcze do 
ustawy Pzp, w szczególności 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 (j.t. 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem o komunikacji elektronicznej”, a także ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej 
„ustawą o przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej” oraz Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 
1360). 

3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji warunków zamówienia. 
5. Postępowanie, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy Pzp, jest prowadzone w języku polskim. 

Wszelkie pisma, oświadczenia, dokumenty składane w toku postępowania między Zamawiającym 
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W 
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

§ 3 
Podstawowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania 

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym 
celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

3. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

http://www.sybir.bialystok.pl/
mailto:zamowienia@sybir.bialystok.pl
https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
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4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy 
Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Pzp. 
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez 

Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

15. Zamawiający wymaga zatrudnienia w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2022r.  poz. 1510), osób wykonujących 
czynności w zakresie obsługi maszyn drukarskich, objęte przedmiotem zamówienia. Wyżej 
określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. 
1) Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

b) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; 
c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
2) Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w § 5 projektu umowy ( Załącznik 
nr 7 i 7a do SWZ). 

§ 4 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery następujące części: 
1) Część I – Usługa zaprojektowania na podstawie layoutu serii, składu, druku i dostawy publikacji 
pt.: „Nad rzekami Syberii. Pamiętnik chłopca z lat 1940–1946. Krasnojarski Kraj” w trzech wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej i hiszpańskiej, 
2) Część II – Usługa zaprojektowania na podstawie layoutu serii, składu, druku i dostawy publikacji 
pt. „W tajdze i w stepie. O deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 
1940–1941”, 
3) Część III – Usługa druku i dostawy Katalogu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w dwóch 
wersjach językowych: włoskiej i hiszpańskiej, 
4) Część IV – Usługa druku i dostawy publikacji pt. „Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru. 
Raport” w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej oraz angielskiej i hiszpańskiej. 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki wykonania zamówienia, przedstawiony 
jest w Załączniku nr 1  do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

3.  Nazwa i kod zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV): 
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane, 
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy. 

4. Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego oraz materiały przetworzone w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia stanowią wyłączną własność Zamawiającego i Wykonawca 
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zwróci je Zamawiającemu oraz usunie z komputerów i wszelkich nośników informacji własnych (o 
ile Zamawiający nie zleci inaczej) po odbiorze przedmiotu zamówienia. Materiały przekazane 
przez Zamawiającego objęte są prawami autorskimi Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa 
wykorzystywać ich do innych celów niż realizacja przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 
liczbę części zamówienia. 

6. Niniejsze zamówienie jest jedną z części zamówienia udzielanych w odrębnych postępowaniach. 
7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie materiały niezbędne do realizacji zamówienia, w tym 

papier, farby, akcesoria i inne.  
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności. 

§ 5 
Termin wykonania zamówienia 

1. Część I – Usługa zaprojektowania na podstawie layoutu serii, składu, druku i dostawy publikacji 
pt.: „Nad rzekami Syberii. Pamiętnik chłopca z lat 1940–1946. Krasnojarski Kraj” w trzech wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej i hiszpańskiej – do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

2. Część II – Usługa zaprojektowania na podstawie layoutu serii, składu, druku i dostawy publikacji 
pt. „W tajdze i w stepie. O deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 
1940–1941” – do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

3. Część III – Usługa druku i dostawy Katalogu wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w dwóch 
wersjach językowych: włoskiej i hiszpańskiej - do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

4. Część IV – Usługa druku i dostawy publikacji pt. „Wojna w Ukrainie a idea ruskiego miru. Raport” 
w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej oraz angielskiej i hiszpańskiej - do 3 tygodni 
od dnia zawarcia umowy. 

§ 6 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały: dla części 1 i 2 w załączniku nr 7 do SWZ, 
dla części 3 i 4 w załączniku nr 7a do SWZ. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zakres, 
charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia przedstawione są we wskazanych powyżej w ust. 
1 załącznikach nr 7 i 7a do SWZ. 

§ 7 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej i sposobie komunikowania się 

Zamawiającego z Wykonawcą 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie 

wniosków, zawiadomień lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
oraz poczty elektronicznej.  

2. Adres elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /MuzPamSyb/SkrytkaESP 
3. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

znakiem sprawy: WOZP.261.230.2022.  
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do 
komunikacji, a także do Listy wszystkich postępowań. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): 
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.  

6. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz 
zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące 
korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePuap 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.   

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 
email: zamówienia@sybir.bialystok.pl.  

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia  2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagać technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (j.t. Dz.U. z 2020r. 
poz. 2415). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11. Maksymalny rozmiar plików opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
przesyłanych za pośrednictwem formularzy, o których mowa w ust. 4 wynosi 150 MB.  

12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji  przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego 
(decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy 
Zamawiającego). 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
14. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

15. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne  

16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 14. 

17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji na stronie 

prowadzonego postępowania, w szczególności zmian treści SWZ, terminu składania ofert oraz 

odpowiedzi Zamawiającego na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane przez Wykonawców. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
mailto:zamówienia@sybir.bialystok.pl
https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne
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§ 8 
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jolanta Wilczewska e-mail: 
zamowienia@sybir.bialystok.pl.  

§ 9 
Termin związania ofertą 

1.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do 
dnia 26.11.2022 r.  

2.  W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

§ 10 
Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Zaleca się sporządzenie oferty w formacie .pdf i podpisanie podpisem w formacie PAdES. Nie 
zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania). 

5. Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany 
wariant „BES”. 

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Oferta może być złożona tylko do upływu 
terminu składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca 
po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

7. W celu poprawnego zaszyfrowania oferty Wykonawca powinien mieć zainstalowany na 
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie folder ten Wykonawca skompresuje do 
jednego pliku archiwum (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za 
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania dostępnej na stronie miniPortalu Wykonawca zaszyfruje 
folder zawierający podpisane dokumenty składające się na ofertę.  

9. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 
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wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.  

10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Oferty. 

11. Do oferty należy dołączyć: 

1)  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w § 
14 ust. 1 pkt 4) SWZ, dotyczące:  
a) Wykonawcy, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ, 
b) podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego,  
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3A do SWZ.                                                                                           

Każdy z podmiotów wymienionych w lit. a) – b) składa informację odnośnie spełnienia warunków 
udziału odpowiednio w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu lub w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.                                                                                               
2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego 

będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o których mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp i w § 14 ust. 2 SWZ zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ, 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 
Pzp i w § 14 ust. 4 i 5 SWZ, w przypadku gdy Zamawiający będzie polegał na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
SWZ, 

4) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności w 
postępowaniu.  

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy ofertę 
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy 
Pzp. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

6) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby, wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby.  

7) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
dotyczące przesłanek 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.  

12.Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 7) sporządza się w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt i 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

13.W przypadku gdy oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
oraz pełnomocnictwa zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia tego dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, mocodawca. Poświadczenia może 
również dokonać notariusz.  

14.Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa powyżej w ust. 1 
pkt 6) dołącza się do oferty jako dokument elektroniczny, jeżeli zostały wystawione jako 
dokument elektroniczny, lub, jeżeli zostały wystawione w postaci papierowej, przekazuje się jako 
cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia tego dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 
podwykonawca w zakresie, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia może również dokonać 
notariusz.  

§ 11 
Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2022 r.  do godz. 
10.00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
ww. Formularza. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
§ 12 

Termin otwarcia ofert 
1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2022 r., godz. 10:30.  
2.  Otwarcie ofert jest niejawne i następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  

3.  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii.  

4.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

5.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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.  

§ 13 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 

Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 



 
 

WOZP.261.230.2022 

 

9 

 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

463, 583 i 974), 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 

299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2021r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1), 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności, 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne, 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
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lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności 
określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. tj. Wykonawca:  
1)  wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 

2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 
marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 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 z dnia 13 kwietnia 2022r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);  

2) 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 Rady (WE) nr 
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 
2014r. 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 z dnia 13 kwietnia 
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);  

3)  Wykonawca, 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 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 
2006r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. 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 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 i 2 
powyżej. 

4.  W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega 
na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu 
w oparciu o podstawy wykluczenia określone w ust. 1 i 2 powyżej. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

6.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
§ 14 

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp 

dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie,  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający 

nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie, 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy:   

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na 
wydrukowaniu wydawnictw książkowych, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 
zł brutto. Uwaga: pod pojęciem „usługi” rozumie się umowę. 

  Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług w celu wykazania spełnienia tego warunku.  
  Jeżeli Wykonawca nadal wykonuje daną usługę, wartość już zrealizowanej usługi na dzień 

składania ofert musi wynosić co najmniej 20 000,00 zł brutto.  
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą warunek określony w pkt 4) 

powyżej spełnić łącznie, z zastrzeżeniem, że mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, 
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot 
udostępniający zasoby, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powołuje się w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 
do SWZ.  

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, powinno potwierdzać, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  
1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2)  sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
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.  

6. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mających na celu wykazanie spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego 
kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie 
obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartości na złote 
polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty. 

7.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 
oświadczenie i dokumenty. 

§ 15 
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcy odbędzie na podstawie złożonego przez niego wraz z ofertą 
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (według wzoru przedstawionego w załączniku nr 3 do 
SWZ) oraz środka dowodowego wskazanego w ust. 3. 
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2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, zgodnie z at. 125 ust 4 ustawy Pzp, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego 
środka dowodowego, tj.: wykazu usług 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, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 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. 

4. Oświadczenia wskazane w ust. 1-2 oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w ust. 3, w 
zależności od sposobu ich sporządzenia i podmiotu który je wystawił, należy przekazać:  
1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym,  
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia, o którym mowa powyżej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, a także 
notariusz. 

§ 16 
Sposób obliczenia ceny oferty 

1.  Cenę oferty w zakresie danej części zamówienia należy obliczyć według kalkulacji własnej w 
sposób określony w rozdziale I pkt 1–4 Formularza oferty – Załącznik nr 2 do SWZ.  

2.  Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 7 pkt 1) ustawy Pzp.   
3. Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 5%. 
4. Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

(zgodnie z opisem w SWZ), w tym: koszty papieru, farb, lakieru oraz koszty transportu, i 
uwzględniać należne opłaty i podatek VAT. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
6. Cena oferty obliczona przez Wykonawcę będzie stanowić maksymalną wartość zobowiązania 

zaciągniętego przez Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia.  
7. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary lub usługi których dostawa lub świadczenie prowadzi do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zm.), to Wykonawca wraz z ofertą składa o 
tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku. 
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

8.  W okolicznościach, o których mowa w ust. 7 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

§ 17 
Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom), Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
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zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podał nazwy ewentualnego 
podwykonawcy (podwykonawców).  

3.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących zamówienia.  

§ 18 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami oceny ofert: 

1) cena ofertowa – 60% 
2) długość gwarancji  – 40 % 

3. Sposób obliczenia punktacji dla poszczególnych kryteriów: 
 
1) CENA OFERTOWA – 60 % 
gdzie 1% = 1 pkt 
 
Ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:  
(Cmin/Cof) x 100 x 60 % 
 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena przedstawiona w ofercie spośród ofert nieodrzuconych 
Cof  - cena oferty ocenianej 
W kryterium „cena ofertowa” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 
 
2) DŁUGOŚĆ GWARANCJI  
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 
Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji ponad okres minimalny  określony 
przez Zamawiającego, otrzyma dodatkowe punkty, tzn.: 
1) 24 miesiące - 0 pkt. 
2) 27 miesięcy - 10 pkt. 
3) 30 miesięcy - 20 pkt. 
4) 33 miesiące - 30 pkt. 
5) 36 miesięcy - 40 pkt. 
 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje minimalny 24-miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów. 
W kryterium „długość gwarancji” oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 
 
4. Oferta z najkorzystniejszym (najwyższym) bilansem kryteriów: ceny i długości gwarancji uznana 

będzie za ofertę najkorzystniejszą. 
5.  W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po 

przecinku.  
6.  Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w 

kryteriów wynosi 100 pkt.  
7.  W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

8.  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniej oferty dla każdej części zamówienia. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy 
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 



 
 

WOZP.261.230.2022 

 

14 

 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

§ 19 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, 

w terminie nie krótszym niż ̇5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 
ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 
8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Jeżeli 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 albo unieważnić 
postępowanie.  

6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych podmiotów. 

§ 20 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨ Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́szkodę ̨w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie zgodnie z przepisami art. 513-521 przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3.  Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4.  Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki spos6b, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

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

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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6.   Odwołanie wnosi się w terminie: 

a)  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokument6w zamówienia na Platformie. 

8.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu lX 

Rozdziału 2 Oddział 3 -12 ustawy Pzp. 

10.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się ̨do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

11.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX  

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

§ 21 
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
1. 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 oraz 

Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy 

ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres 

przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowaniu ze środków UE; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

**);  

− na podstawie art. 77 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

2. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z 

RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie 

zawarte jest w Formularzu Oferty. 

 

*) 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. 

**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

§ 22 

Integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią:  

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  

3. Załączniki nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 125 ust. 1 ustawy, 

4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podst. art. 125 ust. 5 

ustawy, 

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców z art. 117 ust. 4 ustawy, 

6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 118 ustawy, 

7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług,  

8. Załącznik nr 7 – Postanowienia umowne do Części 1 i 2 zamówienia, 

9. Załącznik nr 7a - Postanowienia umowne do Części 3 i 4 zamówienia. 
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