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Z A M A W I A J Ą C Y :  

         MUZEUM WSI KIELECKIEJ 
 

 

 

A d r e s :  2 5 - 0 2 5  K i e l c e ,  u l .  J a n a  P a w ł a  I I  6  

T e l . : ( 0 4 1 )  3 4 4 - 9 2 - 9 7  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Nr postępowania: MWKDIZ.271.3.2021 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie podstawowym bez negocjacji 

 

na „Wydruk plakatów, plansz, baneru, mapy, zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby  

Muzeum Wsi Kieleckiej”  

  

 

 

o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp 

   

   

 

 

 

 

                       ZATWIERDZAM: 

                   DYREKTOR  MUZEUM 
                          Tadeusz Sikora 
                                    (-) 

  

 

 

 

 

 

Kielce, dn. 28.04.2021 r.   
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

 

Zamawiający:    Muzeum Wsi Kieleckiej  

Adres:               25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6 

Tel.:                  (0 4 1 )  3 4 4 - 9 2 - 9 7    

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.  

Adres strony internetowej:    www.mwk.com.pl   

Adres poczty elektronicznej: zp@mwk.com.pl 

Adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /Muzeum_Wsi_Kieleckiej/skrytka 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.mwk.com.pl/zamowienia-

publiczne/124-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych 

 

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie  

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

zwanej dalej „Ustawą Pzp”. oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości 

szacunkowej zamówienia poniżej 214 000,00 euro. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

III. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi druku wg projektów Zamawiajacego, realizowanej sukcesywnie, 

odpowiednio do bieżących potrzeb oraz zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej i wiedzy technicznej, w zakresie  

przygotowania do druku i druku wraz dostawą do siedziby Zamawiającego, na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej,  

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce. Zamawiajacy przekaże Wykonawcy zlecennie wykonania usługi w formie 

pisemnej lub elektronicznie (pismo lub mail  na adres mailowy Wykonawcy wskazany w ofercie) określając rodzaj 

i ilość zamawianych do wydruku materiałów. 

2. Zamówienie obejmuje swym zakresem: 

 2.1  Plakat/plansze 

Format: B1, papier kreda mat 150g, kolor (4+0) 

Nakład: 251 sztuk w tym: 

- 4 projekty graficzne po 5 sztuk każdy projekt 

- 1 projekt graficzny 6 sztuk 

- 1 projekt graficzny 10 sztuk 

- 2 projekty graficzne po 15 sztuk każdy projekt 

- 1 projekt graficzny po 25 sztuk każdy projekt 

- 1 projekt graficzny 30 sztuk 

- 2 projekty graficzne po 40 sztuk każdy projekt 

- 1 projekt graficzny 50 sztuk 

 

http://www.mwk.com.pl/
mailto:zp@mwk.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://www.mwk.com.pl/zamowienia-publiczne/124-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.mwk.com.pl/zamowienia-publiczne/124-postepowania-prowadzone-w-oparciu-o-przepisy-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
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2.2. Plakat 

Format: A3, papier kreda mat 150g, kolor (4+0) 

Nakład:  150 sztuk w tym: 

- 3 projekty graficzne po 50 sztuk każdy projekt 

2.3 Plakat 

Format: A2, papier kreda mat 150g, kolor (4+0) 

Nakład: 100 sztuk  

2.4. Plakat 

Format: B2, papier kreda mat 150g, kolor (4+0) 

Nakład: 150 sztuk w tym: 

- 1 projekt graficzny 30 sztuk 

- 1 projekt graficzny 120 sztuk 

2.5. Plansza 

Format: A3, spienione PCV, 3mm grubości, nadruk UV, kolor (4+0) 

Nakład:  20 sztuk (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

2.6. Plansza 

Format: B1, spienione PCV, 3mm grubości, nadruk UV, kolor (4+0) 

Nakład: 154 sztuk zamawiane: 

- 2 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 3 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 3 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 3 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 3 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 3 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 4 sztuki plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 10 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 13 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 15 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 24 sztuki plansz(każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 30 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 41 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

2.7. Plansza 

Format: B3, spienione PCV, 3mm grubości, nadruk UV, kolor (4+0) 

Nakład: 10 sztuk (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

2.8. Plansza 

Format: B4, spienione PCV, 3mm grubości, nadruk UV, kolor (4+0) 

Nakład: 10 sztuk (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

2.9. Plansza 

Format: B5, spienione PCV, 3mm grubości, nadruk UV, kolor (4+0) 

Nakład: 70 sztuk zamawiane: 

- 10 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

- 60 sztuk plansz (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 

2.10. Plansza 

Format: 180cm x 80cm, płyta kompozytowa złożona z warstw aluminium połączonych rdzeniem 

polietylenowym, 3mm grubości, nadruk UV, kolor (4+0) 

Nakład: 8 sztuk (każda plansza to odrębny projekt graficzny) 
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2.11..Kartka z wkładką 

Format: - kartka: 297mm x 148mm, bigowanie, papier kreda mat 300g, kolor (4+4) 

  - wkładka: 148mm x 148mm, papier kreda mat 300g, kolor (4+4) 

Nakład: 350 sztuk  

2.12. Zaproszenie 

Format: DL, papier kreda mat 250g, kolor (4+4) 

Nakład: 3 850 sztuk w tym: 

- 1 projekt graficzny 100 sztuk 

- 2 projekty graficzne po 300 sztuk każdy projekt 

- 1 projekt graficzny 350 sztuk 

- 2 projekty graficzne po 500 sztuk każdy projekt 

- 3 projekty graficzne po 600 sztuk każdy projekt 

2.13. Zaproszenie 

Format: 297mm x 148mm, bigowanie, papier kreda mat 300g, kolor (4+4) 

Nakład: 600 sztuk  

2.14. Wydruk – Mapa Parku Etnograficznego w Tokarni 

Format: A4, dwukrotne, równoległe falcowanie, papier kreda mat 200g, kolor (4+4) 

Nakład: 25 000 sztuk  

2.15. Baner 

Format: 200 x 150cm, frontlight, kolor (4+0) 

Nakład: 1 sztuka  

2.16. Folder 

Format: 210 x 210 mm, liczba stron 8, papier kreda mat 250g, kolor (4+4), szycie drutem  

Nakład: 100 sztuk  

2.17. Katalog 

Format: 21cm x 17cmWkład - 100 stron, papier kreda offset 150g, kolor (4+4) 

Okładka – papier kreda mat 300g, lakier punktowy, kolor (1+1) 

Klejenie 

Nakład: 1000 sztuk 

2.18. Wydawnictwo – będzie miało nadany nr ISBN 

Format: 170 x 235 mm 

Wkład – 184 strony kolor (1+1), 16 stron kolor (4+4), papier kreda mat 150g, wkład klejony 

Okładka – papier kreda mat 250g, folia mat, kolor (4+0), 

Nakład: 300 sztuk 

Uwaga!  

Oferta musi być złożona na cały zakres przedmiotowy.. 

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiały tekstowe, projekty graficzne drogą elektroniczną.  

4. Wspólny słownik zamówień: 

79810000-5 Usługi drukowania 

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy 

5. Realizacja usługi odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego, na podstawie 

zleceń obejmujących druk materiałów określonych w przedmiocie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania realizacji i dostawy do Zamawiającego druków objętych zleceniem, 

wyszczególnionych w  ust. 2 pkt.2.1-2.17 w terminie 7 dni roboczych, wyszczególnionych w ust. 2 pkt. 2.18  
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w terminie 30 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania materiałów – gotowych projektów graficznych przez 

Zamawiającego. 

7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy – 

Załącznik Nr 4 do SWZ. 

8. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych, gdyż zakres 

przedmiotu umowy objęty niniejszym postępowaniem stanowi już jedną z części całorocznego zamówienia i taki 

podział jest w ocenie Zamawiającego najbardziej efektywnym sposobem wykonania tego zamówienia. Zakres 

przedmiotu zamówienia objęty niniejszym postępowaniem jest możliwy do wykonania nawet przez najmniejesze 

drukarnie, w związku z czym przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie nie ogranicza uczciwej konkurencji.   

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

10. Nie określa również dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,  

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

12. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  

13. Zamawiający nie przewiduje: 

- zawarcia umowy ramowej. 

- aukcji elektronicznej. 

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

- udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

- przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia na miejscu u Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp 

 

V.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

 

1. Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,  

w zakresie: 

- przygotowania do druku 

- druku  

oo najmniej w okresie wykonywania prac, chyba że Wykonawca wykaże, że prace o których mowa powyżej 

stanowiące przedmiot umowy, nie są wykonywane w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.) 

Wymaganie powyższe nie dotyczy prac wykonywanych osobiście przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej w ust. 1 

będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 

Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.) oraz określa ilość tych osób.  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przekaże Zamwiajacemu listę osób, które zostaną skierowane do 

wykonywania prac, o których mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy  

o zatrudnieniu powyższych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informacje, w tym dane 
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osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego  

o wszelkich zmianach na liście osób skierowanych do wykonywania prac, o których mowa w ust. 1. W przypadku 

skierowania do prac nowej osoby Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie  

o którym mowa w ust. 3 o zatrudnieniu tej osoby. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. W tym celu Zamawiajacy może żądać 

przedłożenia w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, min.: 

1) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów  

o pracę osób wskazanych w oświadczeniu. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię  

i nazwisko pracownika nie podlega anomizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

2) dokumentów ubezpieczenia społecznego, potwierdzających zatrudnienie. 

6.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości  500,00 zł  – za stwierdzenie przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy – za każdą osobę  poniżej liczby wykazanych pracowników wykonujących czynności na podstawie 

umowy o pracę.  

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

9. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w Rozdziale V niniejszej SWZ znajdują zastosowanie także do 

dalszych podwykonawców. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

UWAGA!  Zamawiający zastrzega, że umowa wygaśnie w przypadku wykonania całego jej zakresu przed 

upływem okresu wskazanego powyżej jak również  wskutek upływu tego terminu. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

 

 1.1. będa ̨cego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
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b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

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

25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

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 przebywaja ̨cym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

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; 

1.2.  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 1.1; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 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 wiąz ̇ące porozumienie  

w sprawie spłaty tych należności; 

1.4.  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

1.5.  jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 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;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 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 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 

z ̇e spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiaja ̨cego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia  

z postępowania, o których mowa w Rozdziale VII oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:   

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.  

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie. 

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie. 

IX. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, POZOSTAŁE DOKUMENTY  

I DODATKOWE INFORMACJE 

1. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

1.1. Oświadczenie, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe – wg Załącznika Nr 2 do SWZ (składane 

wraz z ofertą). 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w Rozdz. IX SWZ ust. 1 pkt 1.1. składa każdy z Wykonawców. 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego (przed wyborem oferty) 

2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, o których 

mowa w Rozdziale VII ust. 1, tj.: 

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika 

Nr 3 do SWZ 

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdz. IX SWZ 

ust. 2 pkt 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców. 

2.3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w w oświadczeniu, o którum mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do 

tych środków. 

2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

2.6. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 

w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 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. 

3. Wykaz pozostałych dokumentów: 

3.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do 

SWZ. 

3.2. Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 
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chyba że Wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie tych 

dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie 

(dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3.4. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

4. Dodatkowe informacje 

4.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX SWZ ust. 1 pkt 1.1., podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

- oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 

aktualne na dzień ich złożenia. 

4.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa  

w Rozdz. IX SWZ ust. 1 pkt 1.1. lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

X. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców. 

XI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

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

tej umowy określone zostały w Załączniku Nr 4 do SWZ. 

2. Zamawiający informuje, iż wymaga od Wykonawcy aby zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej na warunkach szczegółowo określonych  

w Projektowanych postanowieniach umowy Załącznik Nr 4 do SWZ. 

3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich PLN. 

4. Zmiana istotnych postanowień  umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: 

1) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy w terminie nie było możliwe  

z powodu siły wyższej, o czas trwania okoliczności wyłączający z tego powodu możliwość realizacji umowy 

Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają 

wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć 

lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie 

wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, 

strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca będzie stał w 

obliczu siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę umowy o zaistniałej sytuacji, 

naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć 

działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.  

2) zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług w zakresie usługi, których wykonanie będzie rozliczane po wejściu w życie 

nowej stawki podatkowej 
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XII.  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą 

elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mwk.com.pl 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy 

ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 

korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu 

przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz do złożenia, 

zmmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki 

do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 

formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń, za wyjątkiem oferty oraz dołączonych do niej załączników, za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

email zp@mwk.com.pl. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, określonych w Rozdziale IX SWZ: 

10.1.   Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

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 oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zp@mwk.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:zp@mwk.com.pl
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

10.2.   Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się w formie 

elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.3. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

-  jeżeli zostały wystawione jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument, 

- jeżeli zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  

w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 

dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 

dokonać również notariusz. 

10.4. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, oraz pełnomocnictwo: 

- przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, 

- jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – 

Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10.5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 

pkt 10.4., dokonuje w przypadku: 

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

- pełnomocnictwa – mocodawca 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

10.6. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny 

będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią  

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10.7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

12. Zamawiajacy jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

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

13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjasnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert  

o czas niezbędny do zapoznania wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął  

w terminie, o którym mowa w ust. 12 Zamawiajacy nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 13, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SWZ. 

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiajacy udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiajacy udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zmawiający wymaga, aby cała korespondencja prowadzona 

była w języku polskim. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY 

SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

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

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Mariusz Justyniarski – Kierownik Działu Zamówień i Inwestycji, tel. 41 344 92 97 wew. 119 

Anna Kozieł – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 41 344 92 97 wew. 111 

Dawid Sobura – Specjalista ds. marketingu, tel. 41 344 92 97 wew. 113 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

 04.06. 2021 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym 

mowa powyżej, 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. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 

.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. W celu korzystania z systemu miniportal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem 

teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. 
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3. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.(odbywa się 

automatycznie). 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. 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 z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw a 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 zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, 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.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania Oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 

do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 

oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

9. Do Oferty składającej się z wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego (wg Załącznika Nr 1 do 

SWZ) należy dołączyć:  

9.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg Załącznika Nr 2 do SWZ 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

9.2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru, chyba że Wykonawca wskaże w Formularzu Oferty dane, umożliwiające Zamawiającemu 

uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

9.3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 

9.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) albo reprezentowania  

w postępowaiu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

10. Wymagania formalne: 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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10.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę powinien być czytelny. 

10.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 

10.6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, a wszystkie wymagane oświadczenia  

i dokumenty z rozdziału IX ust. 1 i 3 oraz ust. 9 niniejszego rozdziału, muszą stanowić załączniki do oferty. 

10.7. Dokumenty muszą być złożone w formie określonej w Rozdziale XII SWZ. Formularze muszą być 

podpisane przez Wykonawcę (pełnomocnika), oświadczenie składane w oryginale muszą być podpisane 

odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

podwykonawcę, w zakresie jakim każdego dotyczą. 

10.8. Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystywaniu załączników do niniejszej SWZ. Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod 

warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez Zamawiającego w załącznikach do 

niniejszej SWZ. 

10.9. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

10.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 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 06.05.2021 r. do godz. 09:00 

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 lub wycofania oferty 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 Formularza do 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021 r. o godz. 09:15 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 

a) nazwach oraz imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte 

b) cenach lub kosztach w ofertach 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zmawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SWZ i Projektowanymi 

postanowieniami umowy, stanowiącymi Załącznik nr 4 do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu oferty (Załącznik 

nr 1 do SWZ) całkowitej ceny brutto (wraz z podatkiem VAT). 

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny oferty brutto, z zastrzeżeniem postanowień  §10 ust. 1 pkt 2) Istotnych 

postanowień umowy. (Załącznik Nr 4 do SWZ). 

4. Cena musi zostać podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym  

a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

7. Do wyliczenia ceny brutto, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 

procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r, poz.106), 

dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Mając na uwadze powyższe w składanej ofercie, o 

której mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których doatwa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

9. 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 Zamawijacego. 

10. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiajacy je 

poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty, niepodlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. (cena – waga 100 pkt.). 

3. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała najwięcej punktów. 

4. Oferta z najniższą ceną ofertową brutto uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. 

100 pkt.  

5. Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru: 
 
       C min.                                      
C =  ______  x  100 [pkt] 
       C bad. 
gdzie: 
C   –   liczba punktów badanej oferty, 
Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert, 
Cbad. – cena oferty badanej. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termnie 

określonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawiarających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

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

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, 

pismenej zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8 oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się  

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiajacy zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,  

w terminienie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli 

zawidomienie 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 publicznego złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiajacego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4.  Wykonawca, o którym mowa w ust.3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o 

zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego zamawiajacy może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XXII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ), części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACEJ WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie 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 sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej.  

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” 

ustawy Pzp 

XXIV. KLAUZULA INORMACYJNA Z ART. 13 RODOW CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM  

O UDZIELENE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Wsi Kieleckiej jest kontakt: Pani Anna Rubinkiewicz, 

tel. 41 344 92 97 wew. 114, kom. 602 779 754; e-mail: odo@mwk.com.pl, abcrodo@onet.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wydruk plakatów, plansz, baneru, mapy, 

zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej” oraz zawarcia umowy,  

a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur 

udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;  

mailto:odo@mwk.com.pl
mailto:abcrodo@onet.pl
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d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych;  

e) 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) 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;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

h) Posiada Pani/Pan:  

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

i) 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 niniejszego 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 (vide: art. 13 ust. 4). 

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 włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 

interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w przedmiotowym 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie składane w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – 

Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 

4. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 

 


