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SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówie-

nia nie przekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwana Pzp na: 

„Ochrona osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych” 

 

 

Rodzaj zamówienia: usługi 

 

 

Zamawiający:   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

ul. Minorytów 3 

45-017 Opole 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NR TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZ-

NEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Zamawiający:   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

Adres:   ul. Minorytów 3, 45-017 Opole 

Telefon:    +48 77 453 78 72 

E-mail:    cmjw@cmjw.pl; zp@cmjw.pl 

Strona internetowa: www.cmjw.pl 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /muzeum_jencow/SkrytkaESP 

Adres strony internetowej na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji 

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpo-

wiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2. Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu oraz do umowy stosuje się przepisy ustawy Pzp 

oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 

3 ustawy Pzp.   

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonaw-

ców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 

2 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art. 256 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do-

tychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym 

mowa w art. 214, ust. 1, pkt 7. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

17. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3 oraz w Łambinowi-

cach przy ul. Muzealnej 4, po uprzednim skontaktowaniu się pod numerem telefonu 77 453 78 72. Koszt 

wykonania wizji ponosi Wykonawca. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie osób i mienia w obiektach we władaniu Cen-

tralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tj.: 

mailto:cmjw@cmjw.pl
http://www.cmjw.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html
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a) Opole, ul. Minorytów 3 

b) Łambinowice, ul. Muzealna 4 

2. Zamówienie gwarantowane: przewidywana ilość roboczogodzin zamówienia gwarantowanego: 11 294. 

3. Zamówienie opcjonalne: Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 56 roboczogodzin 

usługi ochrony osób i mienia. Zmiany opcjonalne są przewidziane we wzorze umowy, stanowiącym za-

łącznik do SWZ. 

4. Zamówieniem objęta jest ochrona obiektów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w zakresie: 

a) ochrony fizycznej osób i mienia przez osoby, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracow-

ników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni; 

b) monitorowania systemów alarmowych; 

c) wsparcia grupy interwencyjnej. 

5. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zostało umieszczone przez Wojewodę Opolskiego w wykazie ob-

szarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności interesu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego 

i innych ważnych interesów państwa. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie własnymi siłami – bez udziału podwykonawców 

w zakresie ochrony osób i mienia (tj. kluczowe zadania w ramach zamówienia, które są objęte koncesją, 

zgodnie z art. 121 Pzp. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób 

i mienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.); 

9. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79710000-4 Usługi ochroniarskie 

79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 

IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

1. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP w okresie 

3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych usług (…), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy 

tj.: przewiduje się powtórzenie podobnych usług tj.:  usługi ochrony osób i mienia w liczbie roboczogo-

dzin do 11 316; zakres przedmiotowy i warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie powtórzone: na 

warunkach zamówienia podstawowego. 

2. Wartość tych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia podstawo-

wego. Zamówienie to zostanie udzielone po negocjacjach, na podstawie odrębnej umowy lub umów. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 

01.03.2023 r. – 28.02.2023 r. 

2. Jeżeli podpisanie umowy nastąpi po dniu 28.02.2023 r., w wyniku przedłużenia się procedury udzielenia 

niniejszego zamówienia, to wykonanie zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu podpisania 

umowy, a umowa zawarta zostanie na okres 12 miesięcy. 

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projekt umowy zawiera Załącznik do SWZ. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy, stanowiącym załącznik o którym mowa w ust. 1. 

VII. INFORMACJA O ŚRODKACH KMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓREJ ZA-

MAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WY-

MAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁĄNIA I OD-

BIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Informacje ogólne 

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).  

2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  

3) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: pani Agnieszka Żuk - spe-

cjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, e-mail: zp@cmjw.pl; 

cmjw@cmjw.pl, tel. 77 453 78 72. 

4) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

5) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Prze-

glądaj postępowania\konkursy”).  

6) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-36063ccd-9c18-11ed-

b4ea-f64d350121d2 

7) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na te-

mat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa 

Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz 

informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

9) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy 

e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Za-

mówienia. 

10) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówie-

nia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 

458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://eza-

mowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

11) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta 

na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

12) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy uży-

ciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

13) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy po-

sługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub oznaczeniem sprawy nr 

26.1.1.2023. 

2. Złożenie oferty 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 

2) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Za datę 

złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na Platformie.  

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie po-

stępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

mailto:zp@cmjw.pl
mailto:cmjw@cmjw.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
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prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych. 2) Wyko-

nawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypeł-

niony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

Uwaga. W przypadku pojawienia się komunikatu „Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie 

posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym 

formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk „Tak, chcę 

kontynuować”. 

4) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsię-

biorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę”. 4) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ we-

wnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest moż-

liwy, tylko w tym przypadku powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć 

w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

5) Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą 

Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicz-

nych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobi-

stym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub we-

wnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki 

i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane doku-

menty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 

(typ wewnętrzny). 

6) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podającym dane kompresji, opa-

trzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumen-

tów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-

nym lub podpisem osobistym. 

7) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując 

o tym Wykonawcę̨. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym 

Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO do-

stępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

8) Możliwość otwarcia plików zawierających ofertę dostępna jest dopiero po upływie terminu składania 

ofert. 

9) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną 

po terminie składania ofert. 

10) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę 

w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę̨”. Po upływie terminu do składania 

ofert Wykonawca nie może wycofać złożonej oferty. 

11) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

12) Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy 

i może skutkować odrzuceniem jego oferty. 

3. Sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – nie dotyczy składania ofert 
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1) Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostęp-

nych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do ko-

munikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań 

i udzielenie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do 

przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

2) W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być opatrzone zgodnie z wyborem Wy-

konawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostepniającego 

zasoby podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem 

podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie w-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-

Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczą-

cych treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogo-

waniu w podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”. 

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawia-

jącego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą 

poczty elektronicznej na adres email: zp@cmjw.pl (nie dotyczy składania ofert). 

6) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech-

nicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedmiotowych środków dowodowych ora innych 

dokumentów lub oświadczeń jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

2415). 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do 02.03.2023 r. 

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

określonego w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 

mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem do SWZ. 
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4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XX SWZ (tj.: aktualne na dzień składania ofert oświad-

czenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego wg art. 125 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służą-

cych ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129). 

2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  (jeżeli do-

tyczy); 

3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezen-

towania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,  

- z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zama-

wiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów na formularzu  oferty – zał. do SWZ. 

(żądanie dotyczy wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działal-

ność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się 

o udzielenie zamówienia) 

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

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

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 

w szczególności co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Zgodnie z art.  63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości mniejszej niż progi 

unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem)) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny. 

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie  e-Zamówienia. Szczegółowe 

informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-

Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę 

w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę̨”. Po upływie terminu do składania ofert 

Wykonawca nie może wycofać złożonej oferty. 

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

15. Ofertę 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 , z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności 

w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do: godz. 10:00 dnia: 01.02.2023 r. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. Za datę zło-

żenia oferty, przyjmuje się datę i godzinę jej wczytania na Platformie. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępo-

wania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje 

okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wy-

pełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

Uwaga. W przypadku pojawienia się komunikatu „Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie po-

siada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym for-

mularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk „Tak, chcę kon-

tynuować”. 

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przed-

siębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wyko-

nawcę”. 

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofer-

towego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku powstały 

oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedsta-

wione w ofercie przez Wykonawcę”. 

8. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp 

lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opa-

trzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą 

być zgodnie z wyborem Wykonawcy opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależ-

ności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygene-

rowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podającym dane kompresji, opatrze-

nie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 

w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując 
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o tym Wykonawcę̨. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Po-

twierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są 

dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

11. Możliwość otwarcia plików zawierających ofertę dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert. 

12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po 

terminie składania ofert. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę 

w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę̨”. Po upływie terminu do składania ofert 

Wykonawca nie może wycofać złożonej oferty. 

14. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

15. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy i może 

skutkować odrzuceniem jego oferty. 

16. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym 

lub podpisem osobistym. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i speł-

nianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

17. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu sta-

nowi Załącznik do SWZ.  

18. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sporządza się w postaci elektronicznej, w for-

matach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, 

o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

19. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wyklu-

czenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy 

o pełnomocniku stosuje się odpowiednio. 

XI. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem 

takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zamawiający, 

niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 
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3. 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, Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁĄDANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU 

POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowa-

nia, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji  z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z do-

kumentów, o których mowa w pkt. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub in-

nego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy pkt. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego za-

soby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniają-

cym zasoby na takich zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub doku-

mentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawia-

jący może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2023 r., o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składania ofert, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o (art. 222, ust 5 Pzp): 

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. 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 PZP 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp. 

2. Zamawiający badając podstawy do wykluczenia uwzględni postanowienia art. 111 ustawy Pzp.  
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3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych  przesłanek prze-

widzianych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 129), wyklucza się Wykonawcę, który 

a) w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa na-

rodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), wyklucza się Wykonawcę, który:  

b) jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

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

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy; 

c) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdzia-

łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymie-

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

na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana 

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

mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy; 

d) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

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

dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o  którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca podaje cenę na formularzu ofertowym (TABELA DO WYPEŁNIENIA) za realizację przed-

miotu zamówienia, stanowiącym Załącznik do SWZ. 

„TABELA do wypełnienia”:  Tabela, w której należy podać cenę jednostkową za 1 roboczogodzinę  

oraz wyliczyć cenę łączną (netto, brutto – w zł) na podstawie podanej przez Zamawiającego maksymalnej  

ilości roboczogodzin tj.: „cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę x ilość roboczogodzin w okresie 

12 m-cy”. Należy przyjąć cenę jednostkową roboczogodziny jednakową dla zamówienia gwarantowanego 

i opcjonalnego. 

2. Cena ofertowa brutto za zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne musi uwzględniać wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy okre-

ślonymi w SWZ. 

3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązują-

cego od 1 stycznia 2023 r. oraz od 1 lipca 2023 r. 

4. Przez cenę, zgodnie z art. 7 pkt 1) Pzp – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, nawet jeżeli jest płacona na rzecz 

osoby niebędącej przedsiębiorcą. 

5. Cena oferty musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą: 

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

6. Ponadto należy podać również cenę za 1 roboczogodzinę (netto). 

7. Wykonawca musi uwzględnić w oferowanej cenie wszystkie wymagania niniejszego zamówienia a także 

ewentualne upusty oraz wszelkie inne koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie poniesie z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Podana w ofercie cena jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, poza przypad-

kami opisanymi we wzorze umowy. 
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9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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, dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający (art. 225 PZP) dolicza do przedstawionej w tej ofer-

cie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

10. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty bę-

dzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenia będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich war-

tość bez kwoty podatku; wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wyko-

nawcy, będzie miała zastosowanie tj. 23% lub inna stawka w % (w przypadku innej stawki należy 

wskazać podstawę prawną). W przypadku różnych stawek – należy wypisać wszystkie stawki.   

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz wagi do 

tych kryteriów: 

1) cena wykonania zamówienia (C) – waga 60 %; 

2) czas dojazdu grupy interwencyjnej - Łambinowice (TŁ) – waga 20 %; 

3) czas dojazdu grupy interwencyjnej - Opole (TO) – waga 20 %; 

2. Ocena ofert będzie dokonywana za pomocą przyznawania (0-100 pkt) punktów w każdym kryterium oraz 

zastosowania odpowiedniej wagi (%) każdego kryterium. Oferta w każdym z kryteriów może otrzymać 

maksymalnie 100 pkt. 

3. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 

1) KRYTERIUM CENY (C) 

Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie oferowanej przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym ceny oferty brutto i przeliczona według wzoru: 

C = najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert x 100 pkt x 60%  

cena badanej oferty 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do pełnego punktu (zgodnie z zasadą: poniżej 5 należy końcówkę 

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

Oferta w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt (skala 0 – 100 pkt) przy wadze 60%. 

2) KRYTERIUM CZAS DOJAZDU GRUPY INTERWENCYJENJ - ŁAMBINOWICE  (TŁ) 

Ocena punktowa w kryterium „czas dojazdu grupy interwencyjnej - Łambinowice” dokonana zostanie 

na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym czasu dojazdu grupy 

interwencyjnej do siedziby Muzeum w Łambinowicach i przeliczona według poniższych punktów. 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt przy wadze 20%. 

- czas dojazdu poniżej 20 minut – 100 pkt, 

- czas dojazdu od 20 do 25 minut – 60 pkt, 

- czas dojazdu od 26 do 30 minut – 40 pkt, 

- czas dojazdu powyżej 30 minut – 0 pkt, 

Oferta w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 
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Ocenie zostanie poddany czas dojazdu grupy interwencyjnej licząc od chwili zgłoszenia potrzeby 

interwencji przez Zamawiającego lub pracownika ochrony bądź od momentu otrzymania sygnału 

wyemitowanego przez monitorowane systemy alarmowe zainstalowane w siedzibie Zamawiającego.  

Podanie czasu reakcji grupy interwencyjnej dłuższego niż 30 minut będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

3) KRYTERIUM CZAS DOJAZDU GRUPY INTERWENCYJENJ - OPOLE  (TO) 

Ocena punktowa w kryterium „czas dojazdu grupy interwencyjnej - Opole” dokonana zostanie na 

podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym czasu dojazdu grupy interwencyjnej 

do siedziby Muzeum w Opolu i przeliczona według poniższych punktów: 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt przy wadze 20%. 

- czas dojazdu poniżej 10 minut – 100 pkt, 

- czas dojazdu od 10 do 15 minut – 60 pkt, 

- czas dojazdu od 16 do 20 minut – 40 pkt, 

- czas dojazdu powyżej 20 minut – 0 pkt, 

Oferta w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

Ocenie zostanie poddany czas dojazdu grupy interwencyjnej licząc od chwili zgłoszenia potrzeby 

interwencji przez Zamawiającego lub pracownika ochrony bądź od momentu otrzymania sygnału 

wyemitowanego przez monitorowane systemy alarmowe zainstalowane w siedzibie Zamawiającego.  

Podanie czasu reakcji grupy interwencyjnej dłuższego niż 20 minut będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

4. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (X), obliczonych wg poniższego 

wzoru: 

X =  C + TŁ + TO 

gdzie: 

X – łączna liczna punktów; 

C –  liczba punktów w kryterium „cena”; 

TŁ – liczba punktów w kryterium „czas dojazdu grupy interwencyjnej - Łambinowice”; 

TO - liczba punktów w kryterium „czas dojazdu grupy interwencyjnej - Opole”; 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji do-

tyczących złożonej oferty. Inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego 

– Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy. 

6. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym. 

7. Suma punktów za kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego  

Wykonawcy – maksymalna liczba punktów  za wszystkie kryteria wynosi: 100 pkt. 

8. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska we wszystkich  kryteriach oceny ofert 

największą łączną  liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
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9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedsta-

wia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, 

która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

10. Jeżeli oferty otrzymały taką samą cenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 

z najniższą ceną (art. 248 Pzp). 

11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wy-

konawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodat-

kowych zawierających nową cenę. 

12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

13. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w For-

mularzu ofertowym. 

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowią-

zani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w niniejszej SWZ. 

16. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wy-

konawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

17. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 15 oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się 

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

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający (zgodnie z art. 308 ust 2 PZP) zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

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

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

6. Wybrany Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 

ze złożonej oferty.  
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7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 PZP) Zamawiający może dokonać ponownego badania  

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

8. Przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca zobowiązany jest dopełnić 

pozostałych formalności, wynikających z niniejszej SWZ lub ustawy Pzp, w tym przedłożyć 

Zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących przedmiotowe zamówienie oraz przedstawić obowiązującą polisę dot. 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000 zł. 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ – POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY 

PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. 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; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione 

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

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 

się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 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). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. 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. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 
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11. 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 ustawy p.z.p., 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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawia-

jącego w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów 

Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie objętym zamówieniem  tj. w zakresie ochrony osób i mienia udzielonej przez ministra wła-

ściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(tj.: Dz. U. 2021. poz. 1995 ze zm.).  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a je-

śli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie 

usługi związane z ochroną osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne 

w obiektach użyteczności publicznej, tj:. co najmniej dwie usługi o wartości zrealizowanej na 

minimum 200 000,00 zł brutto każda, przy czym usługi świadczone były nieprzerwanie przez 

okres minimum 12 miesięcy (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-

tów, na rzecz których usługi te zostały wykonane). 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie własnymi siłami – bez udziału podwykonaw-

ców w zakresie ochrony osób i mienia (tj. kluczowe zadania w ramach zamówienia, które są objęte 

koncesją, zgodnie z art. 121 Pzp). 

3. Zmawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdol-

ności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.  

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w od-

niesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie 

warunku przez Wykonawców. 

XX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA (INFORMACJA 

O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH)  

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
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1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wyklu-

czenia z postępowania  (art. 125 ust. 1 Pzp ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego– zgod-

nie z Załącznikami  do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  do SWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wyka-

zuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wy-

magał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień zło-

żenia podmiotowych środków dowodowych. 

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

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

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

sumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę czę-

ściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowa-

nie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ; 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. upraw-

nień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z od-

rębnych przepisów zamawiający żąda: 

dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, tj. kopii aktualnej koncesji w zakresie ochrony 

osób i mienia udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2021. poz. 1995 ze zm.).  

3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wy-

konywanych,  w okresie  ostatnich  3 lat,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  

w tym  okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, spełniający warunek określony 

w SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależ-

nych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty po-

twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

Wzór wykazu stanowi Załącznik do SWZ.  
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4) Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zamawiający może żądać: 

oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2023 r. poz. 129). 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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 art. 

125 ust. 1 P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświad-

czenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

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

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.z 2020 

poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub kon-

kursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452). 

9. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń.  

1) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymagania techniczne 

dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 

i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej 

„dokumentami elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, 

oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, oraz wymagania techniczne 

i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 

elektronicznych, określa 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. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”. 

2) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, 

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 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.   

3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 

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 realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4) 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 , 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku.  

5) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli 

zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub 

innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub 

języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione 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, przekazuje się ten 

dokument.   

7) Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

8) Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 

w przypadku:  

a) 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;  

b) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9) Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać 

również notariusz.  
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10) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, , oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11) Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

12) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 rozporządzeniu, należy 

rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału.  

13) Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, dokonuje w przypadku:  

a) 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;  

b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

15) Zgodnie z § 8 rozporządzenia w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu 

elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych 

w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

16) Zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 

wizualizacji treści tego dokumentu. 

17) Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, 

wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.   

18) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

19) Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie 

następujące wymagania:  
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a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych;  

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym;  

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

XXI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB 

MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚĆI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE 

TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE 

DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKO-

NAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZ-

BIE CZĘŚCI 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

XXII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKO-

LICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

TAKIE WYMAGANIA (dot. usług lub robót budowlanych, nie dotyczy dostaw). 

1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 95 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, uwzględniające aspekty społeczne: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 

wykonujących czynności w zakresie świadczenia usługi ochrony osób i mienia wykonywanych na 

rzecz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, z wyjątkiem grupy interwencyjnej. 

2) Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji zamó-

wienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca ob-

owiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.  

3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób zatrudnio-

nych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz 

z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwyko-

nawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczno-

ści wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostar-

czy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego 

pracownika.  

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrol-

nych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami 

niniejszej SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudnienia 

pracowniczego i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę; 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

5) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwa-

niu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty celem potwierdzenia 
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spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 

wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwanie czynności wykonują osoby zatrudnione na podsta-

wie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub pod-

wykonawcy; 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspek-

cję Pracy. 

7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub któregokolwiek z podwykonawców wymogu zatrudnie-

nia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w po-

stanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi Załącznik do SWZ. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Za-

mawiającego dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

XXIII. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZO-

WYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE 

Z ART. 60 I ART. 121 

Zamawiający zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań: 

Zamawiający zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. fi-

zyczną – bezpośrednią ochronę osób i mienia (stałą lub doraźną), objętą koncesją udzieloną przez mini-

stra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (tj.: DZ. U. 2021. poz. 1995 ze zm.) - zgodnie z art. 121 Pzp). 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga w niniejszy postępowaniu wniesienia wadium. 

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ART. 13 RODO 

1. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole przetwarza dane zawarte w ofer-

tach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić 

się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych 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”, mają charakter 

danych osobowych. 

2. W świetle powyższego Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że: 
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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 rozporzą-

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą 

w Opolu przy ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, (77) 453 78 72, e-mail: cmjw@cmjw.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adre-

sem: e-mail: cmjw@cmjw.pl, tel. 77 453 78 72, 

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

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie pod-

stawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udziele-

nie zamówienia publicznego;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-

zowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przy-

padku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie du-

żego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających 

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

zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postę-

powania o udzielenie zamówienia); 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym sko-

rzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgod-

nym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu za-

pewnienia 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 uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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 pod-

stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynika-

jącym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 

w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

mailto:cmjw@cmjw.pl
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11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 

2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przeka-

zane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca 

składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych prze-

widzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym wykonawca składa w ofercie: 

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

Opole, 24.01.2023 r.  DYREKTOR 

-//- 

dr Violetta Rezler-Wasielewska 

   

  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych  

45-017 Opole, ul. Minorytów 3 

Tel./fax. (77) 453 78 72, 453 92 16 

REGON 000276104, NIP 754-24-65-897 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do SWZ:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) Wzór Formularza oferty; 

3) Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku pod-

staw wykluczenia; 

4) Wzór wstępnego oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia; 

5) Wzór oświadczenia na podstawie art. 117 ust. 4; 

6) Wzór wykazu usług; 

7) Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

8) Wzór umowy; 

9) Oświadczenie o aktualności informacji; 


