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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMÓWIENIE KLASYCZNE 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie przez 

Wykonawcę mebli biurowych, mebli kuchennych wraz ze sprzętem 

AGD dla potrzeb Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1 Pzp 

Zamówienie o wartości poniżej progów unijnych 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

UL. SZTURMOWA 1/3 

02-678 WARSZAWA 

Strona internetowa: www.wz.uw.edu.pl 

REGON: 000001258 

NIP: 525-001-12-66 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/zamowienia-publiczne 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/zamowienia-publiczne.1 

Na miniPortalu Zamawiający udostępnia następujące informacje: tryb, 

numer postępowania BZP/Nr referencyjny, Tytuł/ nazwę postępowania, 

Dane Zamawiającego, adres strony www Zamawiającego, oraz 

ogłoszenie, dokumenty postępowania. Ogłoszenia są publikowane w 

BZP, a SWZ wraz z załącznikami jest zamieszczany na stronie 

prowadzonego postępowania tj. miniPortalu. 

3. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: 

* sprawy merytoryczne: TOMASZ TURKOWICZ, tel.: 22/55-34-012 

adres e-mail: tturkowicz@wz.uw.edu.pl 

* sprawy formalne: AGNIESZKA JANUSZKO/ MAGDALENA    

GŁOGOWSKA, adres e-mail: szp@wz.uw.edu.pl 

                                                           
1. Zamawiający powinni mieć konto Instytucji i skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP. Wykonawcy powinni 
posiadać konto na Platformie ePUAP. Wykonawca za pomocą Platformy ePUAP złoży na skrzynkę podawczą 
Instytucji Zamawiającego zaszyfrowaną ofertę/wniosek. 

mailto:tturkowicz@wz.uw.edu.pl
mailto:szp@wz.uw.edu.pl
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie krajowe - tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt 1 i 

nast.2 

2. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

IV. PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert 

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oraz niepodlegających 

odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 226 Pzp. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli do 

pomieszczeń biurowych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego zwanych dalej „wyposażeniem”. 

                                                           
2
 Przepisy wspólne dla postępowań unijnych i krajowych określa art. 266. Do przygotowania i prowadzenia 

przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 
progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88–90, art. 97 
ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132–188, art. 220, art. 227 ust. 
1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba że przepisy Działu III stanowią inaczej. 
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2. Minimalny okres gwarancji  na meble wynosi 36 miesięcy (jest to parametr 

oceniany), natomiast na sprzęt AGD 24 miesiące. 

3. W okresie gwarancji wymagany jest coroczny przegląd serwisowy 

zaoferowanego wyposażenia. 

4. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę 

wizji lokalnej na miejscu u Zamawiającego. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji 

lokalnej. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy dołączyć do oferty. 

6. Miejsce i termin wizji lokalnej: 

   Wizja lokalna od będzie się w terminie: 09.03.2022r. godz.10.00 

7. Osobą właściwą do kontaktu dla celów wizji lokalnej ze strony 

Zamawiającego jest p. TOMASZ TURKOWICZ, tel.: (22) 55-34-012, adres 

e-mail: tturkowicz@wz.uw.edu.pl. 

8. Przedmiot zamówienia opisuje kod CPV 

   39113100-8 – fotele 

   39112000-0 – krzesła 

   39121200-8 – stoły 

   39141000-2  - Meble i wyposażenie kuchni 

   39516100-3 - Meble tapicerowane 

9. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w OPZ - załącznik nr 6 do 

SWZ. 

10. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w sposób, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one 

spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w 

celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot 

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

mailto:tturkowicz@wz.uw.edu.pl
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101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub 

równoważne”. 

Wszędzie tam gdzie w OPZ znajduje się określenie typu "nazwa własna" 

należy rozumieć typu " nazwa własna " lub równoważne. 

11. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań 

równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu 

zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą 

się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania 

rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód 

równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający  

stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-

07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku, gdy wymagania w 

opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w 

sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp. 

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem 

wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 

oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem 

obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1062 ze zm.)  

14. Produkty muszą być: 

1) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie            

          z normami branżowymi i posiadać gwarancję producenta na okres   
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         minimum 36 miesięcy (parametr oceniany), natomiast sprzęt AGD 24  

miesiące, 

2) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, 

3) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w 

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

4) muszą spełniać wszystkie parametry techniczne określone w OPZ,                                                                                                       

5) produkty muszą posiadać instrukcję montażu, obsługi i konserwacji napisaną 

w języku polskim, 

6) meble muszą być zapakowane w paczki do montażu, 

7) nie dopuszcza się mebli klejonych, 

8) oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi 

mobilność, zmienne  i /lub wspólne zestawienie w przyszłości. Wymóg 

wielokrotnego montażu i demontażu bez wpływu na konstrukcję i stabilność 

mebla - dot. biurek, krzeseł, stołów konferencyjnych, 

9) w okresie gwarancji wymagany jest coroczny przegląd serwisowy produktu. 

Na sprzęt AGD wymagany jest okres 24 miesięcy  gwarancji. Na wszystkie 

pozostałe produkty wymagany jest 36 miesięczny okres gwarancji (parametr 

oceniany). 

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

1. Zamawiający określa poniższe przedmiotowe środki dowodowe3 w celu 

potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw  z wymaganiami, cechami lub 

kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami 

związanymi z realizacją zamówienia. Zgodnie z powyższym Zamawiający 

wymaga dostarczenia wraz z ofertą:  

1) próbek kolorystycznych oferowanych produktów tj. płyt meblowych oraz 

                                                           
3
 Określanie tych środków nie jest obowiązkowe, zgodnie z Pzp takimi środkami mogą być: 

Art. 104 etykiety 
Art. 105 - certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 
przeprowadzonych przez tę jednostkę 
Art. 106 - inne środki dowodowe 
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tapicerki (tkanin tapicerskich) zgodnie z OPZ – stanowiącym załącznik nr 6 

do SWZ; Z uwagi na niemożliwość przekazania próbek przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 2 ustawy, 

Zamawiający żąda przekazania ww. próbek w terminie wyznaczonym na 

składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 r. poz. 

1041 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Wydział 

Zarządzania UW, ul. Szturmowa 1/3, pok. A 102 w godz. 9.00-14.00. 

2)certyfikatów wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność lub 

sprawozdań z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub inne 

równoważne jednostki oceniające zgodność produktu z normami 

wymienionymi szczegółowo do każdej pozycji w OPZ (załącznik nr 6 do 

SWZ);  

3) certyfikatu Ecolable: poz.1 ppkt 7 i 8; poz.2 ppkt 3; poz.5 ppkt 1; 

4) certyfikatu FSC: poz.4 ppkt 1,3,4.5,6,7; poz.7 ppkt 1,2; 

5) certyfikatu Blue Angel:poz.1 ppkt 7; POZ. 2 PPKT 3; 

6) atestu higienicznego wydanego przez PZH, do każdego produktu, w tym 

również dotyczącego farb proszkowych epoksydowych oraz poliestrowych i 

kleju;  

7) certyfikatu trudnopalności: poz. 1 ppkt 2,7,8; poz. 2 ppkt 3; poz. 5 ppkt 1; 

poz. 6 ppkt 2,3,6; poz. 7 ppkt 1,2,4; poz. 8 ppkt 1,2. 

8) certyfikatu jakości ISO poz.1 ppkt 2,7,8; poz. 2 ppkt 3; poz.4 ppkt 1-7; poz. 

5 ppkt 1; poz.6 ppkt 2-8; poz. 7 ppkt 1-7; poz.8 ppkt 1,2,3; 

9)Zamawiający akceptuje również odpowiednie przedmiotowe środki 

dowodowe inne niż wskazane powyżej, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta (w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani 

dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich 

uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 

przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca 

udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cech 

lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia); 
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10) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca jest 

autoryzowanym przedstawicielem producenta, którego produkty oferuje  

       (w Formularzu ofertowym).   

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z  

ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie4.  

4. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy 

środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 

przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

6. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 

przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 11 Rozdziału V. 

VII. DOPUSZCZENIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

1.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 

1) Część nr 1 -meble biurowe – poz1-5, 7, 8 w OPZ 

2) Część nr 2 – zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD poz. 6 ppkt 1,2,4  

        w  OPZ.  

 

                                                           
4
 Można nie przewidywać tego wezwania -zaleca się wprost napisać że zamawiający nie przewiduje wzywania 

do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych i wtedy trzeba usunąć ust. 4 
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3) Oferty można składać na jedną część, wszystkie części. 

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 42 dni od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA OBLIGATORYJNE (ART. 108 PZP) 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu5. 

2.     Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę: 

1) będącego 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, 

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. 

46lub art.47 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz w 

art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

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, 

                                                           
5
 o ile zostały one określone przez Zamawiającego. 



         Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania 
                                       02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 
                                                  WZ-SZP/361-31/2022
  
 

   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. poz. 769), 

f) 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, 

g) 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 decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

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 się o zamówienia 

publiczne; 

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, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE (ART. 109 PZP) 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 Pzp. 

XII. SAMOOCZYSZCZENIE  

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2, 5  Pzp , jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 

tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 

właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów. 

2. Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

XIII. OKRESY WYKLUCZENIA  

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje6: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 

Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 

pkt 1 lit. h Pzp, 

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku  

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 

ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, na okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,  na okres 3 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

  5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 

wykluczenia. 

                                                           
6
 Trzeba dostosować do wybranych podstaw wykluczenia 
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XIV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące7: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

XV. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW 

UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY – NIE DOTYCZY 

XVI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

                                                           
7
 Zamawiający może określić niektóre z warunków, może nie określać żadnych warunków 
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4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z 

rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy8. 

XVII. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE SKŁADANE NA  WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno potwierdzać brak podstaw 

wykluczenia na dzień składania ofert.9 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ofertą, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

5. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia.  

6. Zamawiający nie żąda  poniższych podmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie  spełniania warunków udziału w postępowaniu10:  

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę11, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w zakresie wskazanym w 

ust. 5 i 6 , aktualnych na dzień ich złożenia.  

                                                           
8
 jeżeli zamawiający przewiduje takie zastrzeżenie, to zapis winien zostać zastąpiony zapisem mówiącym o tych 

kluczowych zadaniach 
9
 oświadczenie stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe, jeżeli Zamawiający ich wymaga. 
10

 w postępowaniach krajowych nie ma obowiązku żądania podmiotowych środków dowodowych 
11

 O ile je przewidział w ust. 6 
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8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może 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 oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1-

4, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego podmiotowych 

środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże 

te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentacji, o których mowa w Rozdziale XXI SWZ, pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów.  

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, określonych w ust. 5 i 6, aktualnych na 

dzień ich złożenia.  

11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w 

każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 
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XVIII. 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 

Sposób komunikacji, składania ofert, oświadczeń i dokumentów 

elektronicznych 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są 

istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia; jej treść będzie udokumentowana. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, 

adres e-mail: szp@wz.uw.edu.pl. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. W takim przypadku 

Wykonawca uzyska dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty 

oraz do Formularza do komunikacji. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 

150 MB.  

6. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

7. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
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Wykonawca skompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). Po 

skompletowaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany podpisać ją 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym i musi zaszyfrować ofertę przy pomocy miniPortalu. Oferta będzie 

zapisywana w formacie .zip, następnie będzie przesyłana do Zamawiającego 

za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP.  

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia na miniPortalu „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być 

odrębnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub osobistym. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w 

art. 222 ust. 5 Pzp.  

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.  

11. Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty i oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale XVII ust. 1 -4 SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal tj. Formularza do komunikacji jako załączniki tego Formularza.  
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Zamawiający dopuszcza również możliwość składania przez Wykonawcę 

dokumentów elektronicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym za pomocą 

poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 3 adres email.12     

12. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania).  

13. Za datę przekazania oferty, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

Forma dokumentów elektronicznych 

1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (określone w 

Rozdziale XVII ust. 1 -4 SWZ), podmiotowe środki dowodowe, o których 

mowa w Rozdziale XVII ust. 5 i 6 SWZ, w tym oświadczenie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, Wykonawca 

składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, inne dokumenty  lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

                                                           
12

 Jw. 



         Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania 
                                       02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 
                                                  WZ-SZP/361-31/2022
  
 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, Wykonawca przekazuje ten dokument. 

4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 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. 

5.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 4, dokonuje w przypadku: 

1)  podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2)  przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)  innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

6.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania13 z dokumentem w 

postaci papierowej, o którym mowa w ust. 4, może dokonać również 

notariusz. 

                                                           
13

 przez cyfrowe odwzorowanie 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. 
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7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty 

lub pełnomocnictwo, 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. 

8.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania14 z dokumentem w 

postaci papierowej, o którym mowa w ust. 7, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2)  przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

3)  pełnomocnictwa - mocodawca. 

9.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 7, może dokonać również notariusz. 

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, 

przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

                                                           
14

 przez cyfrowe odwzorowanie 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. 
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realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe,  niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

12. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przez Wykonawcę 

muszą spełniać wymagania określone w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452)15. 

13. Użycie środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 

elektronicznych jest uzależnione od podania przez Wykonawcę danych 

umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika, a także akceptacji 

przez Wykonawcę zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej 

udostępnianych przez Zamawiającego. 

14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

                                                           
15

   § 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 

monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

Zalecenia: 

1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów: 

a. zip  

b. 7Z 

3. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich 

plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca 

uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, 

który wynosi max 5MB.  

4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym.  
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6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 

weryfikacji plików.  

7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisania plików oferty.  

8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 

zamiast SHA1.   

9. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

11. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

12. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania: 

1) usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia 

można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług 

zaufania, który lista znajduje się pod adresem internetowym: 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm 

2) usługi podpisu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

3) podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

XIX. WYJAŚNIANIE TREŚCI SWZ  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ . 

2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przekazać Zamawiającemu poprzez 

e- mail: szp@wz.uw.edu.pl 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert.  

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 

którym mowa w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania 

źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest 

istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego 

czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

9. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

10. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia  12.04.2022r., przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert.  (data kalendarzowa)16. 

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

terminu związania ofertą określonego w ust.1, 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. 1, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

wskazanych w Rozdziale XVIII SWZ, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

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

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w Rozdziale 

XVIII SWZ, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, jak również braku odpowiedzi 

na pismo, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą;  

2) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie 

terminu związania ofertą. 

                                                           
16

 do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia 
upływu terminu składania ofert. 
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XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania określone w SWZ odnoszące się do oferty, dotyczą zarówno oferty, 

jak i oferty dodatkowej, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszenie 

do jej złożenia, chyba, że w tekście wyraźnie wskazano odrębne wymaganie, 

które dotyczy tylko jednej z ofert. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta jest sporządzana w języku polskim. 

4. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SWZ, w szczególności wymaganiami określonymi w Rozdziale XVIII SWZ. 

5.  Zaleca się przygotowanie odpowiednio oferty na Formularzu ofertowym, którego 

wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1 SWZ. 

6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu 

lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

7.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 6, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

8.  Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

9.  Wymaganie określone w ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 

imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

10. Wymagania określone w ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do osoby 

działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

11. Do oferty Wykonawca dołącza: 
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1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie/a, o 

których mowa w Rozdziale XVII SWZ ust. 1 -4, 

2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach innego podmiotu, 

3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy17 (jeżeli dotyczy); 

4) przedmiotowe środki dowodowe18; 

5) dowody równoważności, o których mowa w Rozdziale V SWZ, jeżeli 

Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia; 

6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli 

Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa; 

7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o ile było wymagane, 

określone Rozdziale XXII SWZ; 

8) inne – potwierdzenie udziału w wizji lokalnej. 

9) dowód wniesienia wadium. 

XXII. Wadium 

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 7800,00 zł netto - dotyczy 

części I lub/i 900,00 zł netto - dotyczy Części II zamówienia.19 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 
                                                           
17

 Tj. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp 
18

 jeżeli były wymagane 
19

 1. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa 
kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
2. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp określa 
kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 

12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 prowadzony w Banku Millennium, w 

treści przelewu należy wpisać numer postepowania tj. WZ-SZP/361-31/2022. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, 

gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu 

składnia ofert. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej. 

8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) (w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich 

Wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem, 

3) kwotę gwarancji lub poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż 

termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą), 

5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub 

poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż: 
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a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na 

warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

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

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

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

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej  

6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy. 

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji 

gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie 

upłynął termin do jego wniesienia. 

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

złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

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

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

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

rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa 

do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, 

występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli: 

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

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

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XXIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Termin złożenia oferty 14.03.2022 r.godz.10.00 
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2. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie będzie się  można 

zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia. 

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 14.03.2022 r. godz.11.00 nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nie jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego 

Zamawiający otwiera oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający informuje o każdej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w Rozdziale II SWZ, 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

8. 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. 

XXIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena powinna obejmować: 

1)  wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami SWZ, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną 

cenę przedmiotu zamówienia; 

2)  powinna zawierać podatek od towarów i usług; 

3) powinna być wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym między innymi: koszt mebli, transport, dostawę, 

rozładowanie, rozpakowanie, montaż i ustawienie przez Wykonawcę,  

ubezpieczenia, coroczne przeglądy gwarancyjne oraz pozostałe 

czynniki cenotwórcze. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowym. 

4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), z 

wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Cena może być tylko jedna. 

6. Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 

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. Wykonawca w ofercie 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 dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

XXV. ODRZUCENIE OFERTY  

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 
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2) została złożona przez Wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa 

w Rozdziale XVII SWZ ust. 1 -420, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych 

dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu   

     ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9) została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

11) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o    

      której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp; 

12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania   

       ofertą; 

13)Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie   

      terminu związania ofertą; 

14) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

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

                                                           
20

 Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 pzp 
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15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań 

określonych przez Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający wymagał jej 

złożenia; 

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób; 

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w 

rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, 

w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia. 

XXVI. BADANIE OFERT  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków 

dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie 

omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 
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wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionuje 

poprawienie omyłki jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 

pkt 11 Pzp. 

4.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości 

Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym 

złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 

części składowych. 

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co 

najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt 1 i 10 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 

o których mowa w ust. 4 chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 

wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 

ust. 4. 

6. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4, mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody 

budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków 

dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez 

Wykonawcę; 
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4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) lub 

przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest 

realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia 

społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest 

zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

7. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający jest 

obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, co najmniej w zakresie 

określonym w ust. 6 pkt 4 i 6. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

spoczywa na Wykonawcy. 

9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta 

Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 

złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny 

lub kosztu. 

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. 

zm.21)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

                                                           
21)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2193, 2215, 2244,  
2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495 i 1520. 
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dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

11. W ofercie, o której mowa w ust. 10, 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 dostawa 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. 

XXVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska maksymalną liczbę punktów na 

podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny: 

l.p. kryterium waga 

1 cena 60% 

2 Okres gwarancji na meble i zabudowę meblową 40% 

1) W kryterium „Cena oferty” – 60% (C) 

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego 

wzoru: 

C min. 

C = ---------------- x 60 

C bad. 

gdzie: 

C - liczba punktów oferty badanej 

C min.- najniższa cena (brutto) oferty spośród ofert nieodrzuconych 
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C bad. – cena (brutto) oferty badanej 

60 - waga kryterium 

2)  W kryterium „okres gwarancji ” – 40% (G) 

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący 

sposób: 

36 miesięcy  – 0 pkt 

48 miesięcy – 20 pkt 

60 miesięcy -  40 pkt 

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wykonawca 

składając ofertę zobowiązany jest w Formularzu ofertowym podać oferowany okres 

gwarancji w miesiącach, nie krótszy niż lata. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy  na potrzeby 

oceny ofert zostanie przyjęty maksymalny okres przyjęty w SWZ, tj. 60 miesięcy, 

natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w ofercie. 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, na potrzeby oceny ofert 

zostanie przyjęty minimalny okres przyjęty w SWZ, tj. 36 miesięcy i do umowy 

zostanie wpisany okres gwarancji 36 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta 

zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ, na podstawie art. 226 ust. 1pkt. 5) 

ustawy Pzp. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania okresu gwarancji w pełnych okresach 

będących wielokrotnością 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 

niebędący wielokrotnością 12 miesięcy w takim przypadku Zamawiający przyzna za 

to kryterium punkty z zaokrągleniem w dół. 

Łączna liczba punktów (LP), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

LP=C+G 

gdzie: 

C - liczba punktów w kryterium „Cena”, 

G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”. 

1% = 1 punkt 
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Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zdobędzie  

największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach łącznie. 

Obliczenia według powyższego wzoru zostaną dokonane z dokładnością do dwóch  

miejsc po przecinku. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający  

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający  

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 5,  

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie  

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 

koszt. 

XXVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego stanowią załącznik nr 7 do SWZ. 

XXIX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

XXX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający nie żąda przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na zasadach określonych w Rozdziale XXXI SWZ. 

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga przedstawienia wzorcowych 

produktów celem potwierdzenia zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia: 

fotel obrotowy [ poz. 2 ppkt 3, poz. 1 ppkt 7, poz. 6 ppkt 1]; szafka [poz. 1 ppkt 

10], krzesło konferencyjne [poz. 1 ppkt 8], kontener dostawny [poz. 1 ppkt 3] 

oraz dostarczenia wszystkich wymaganych w SWZ certyfikatów, atestów oraz 

zaświadczeń stosownie do każdego oferowanego produktu, a także 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokumenty 

potwierdzające, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta, którego 

produkty ofertuje. Powyższe wzorcowe produkty należy dostarczyć pod adres: 

Wydział Zarządzania UW ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pokój 309 B 

w godz. 9.00-14.00 powiadamiając Zamawiającego z jednodniowym 

wyprzedzeniem o planowanym dostarczeniu powyższych produktów. 

4. Kolorystyka musi być dopasowana do istniejącego wyposażenia pomieszczeń 

biurowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego do 

potwierdzenia przed podpisaniem umowy. 

XXXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
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1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny oferty22 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Millennium numer rachunku 

07 1160 2202 0000 0002 7815 9915  tytuł przelewu:  zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy nr WZ - SZP/362-1/2022 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

                                                           
22

 Art. 452. 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w 
ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w 
ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 
nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w 
ust. 2, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub 
wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych 
dokumentach zamówienia. 
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bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

8.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za 

zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, w dniu zawarcia umowy Wykonawca 

jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 

12. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym 

dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wniesienie pełnej wysokości 

zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który 

została zawarta umowa. 

14. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

16. Wypłata, o której mowa w ust. 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

17. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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18. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 

19. Kwota, o której mowa w ust. 18, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

XXXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

1. 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) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo 

że Zamawiający był do tego obowiązany. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej zwanej „Izbą”. 

3. 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. 

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

przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej23, 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni 

                                                           
23

 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 
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od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 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. 

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania,  

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

9.  Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer 

telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko 

przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) 

lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do 

jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego 

osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub 

ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;  

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych;  

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;  
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8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10)  wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12)  wykaz załączników. 

Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby24, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych. 

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 Pzp25, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

XXXIII.  TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

                                                           
24

 Art. 519. 1. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 517 ust. 2, oraz po 
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 518 ust. 1, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie 
postanowienia. 
2. Odwołanie zwrócone nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. 
3. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia. 
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się, w przypadku niezachowania warunków formalnych odwołania lub braku 
pełnomocnictwa, stwierdzonych przez skład orzekający. Kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi 
orzekającemu. 
25

 Jw. 
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1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

uwzględnieniem ust. 3, 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.26  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli złożono tylko jedną ofertę.  

3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do 

czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 

ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XXXIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty albo wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

2) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 

do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3 Pzp, art. 249 Pzp i art. 250 

ust. 2 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

                                                           
26

 albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
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5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

6) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

z uwzględnieniem art. 263 Pzp. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed 

upływem terminu do składania  ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że 

dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

3. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do 

unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się 

przepisy art. 255‒258 Pzp. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty lub zostali 

zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

7.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość 
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unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

XXXV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych, przekazanych Zamawiającemu w 

związku z niniejszym postępowaniem, nazwa jak na wstępie, jest Uniwersytet 

Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl, 

3) dane osobowe, przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym 

postępowaniem, nazwa jak na wstępie, przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w punkcie 3, będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 

5) dane osobowe, o których mowa w punkcie 3, będą przechowywane: 

a) zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania tej umowy, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5 

lit. b), 
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b) w przypadku zamówienia współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych 

przez okres 5 lat od dnia akceptacji rozliczenia finansowego przez instytucję 

udzielającą finansowania projektu/programu, 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych 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, 

7) w odniesieniu do danych osobowych, przekazanych przez Wykonawcę, 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO, 

8) osoba, której dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych, przy czym 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 postępowania oraz jego 

załączników, 

c) 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 (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), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) osobie, której dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu nie 

przysługuje: 
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

10) Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał, podczas 

pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od 

których dane te bezpośrednio pozyskał. 

XXXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Formularz oferty. 

2. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów. 

4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

5. Identyfikator postepowania. 

6. Opis przedmiotu zamówienia. 

7. Projektowane postanowienia umowy. 

 

 


