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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402928-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery osobiste
2022/S 141-402928
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Adres pocztowy: ul. Skaryszewska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Pańczyk; Anna Trąbińska
E-mail: mpanczyk@um.warszawa.pl
Tel.: +48 222774982
Faks: +48 222774972
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wsparcie.um.warszawa.pl/zamowienia-cus
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna m.st. Warszawy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostarczenie sprzętu komputerowego typu laptop z akcesoriami, oprogramowaniem systemowym i biurowym
oraz licencjami na te oprogramowania oraz z usługami serwisu gwarancyjnego wraz z dodatkową ochron
Numer referencyjny: CUS/ZP/5/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sprzętu komputerowego typu laptop z akcesoriami, oprogramowaniem
systemowym i biurowym oraz licencjami na te oprogramowania oraz z usługami serwisu gwarancyjnego wraz z
dodatkową ochroną.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30237200 Akcesoria komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48771000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa przedmiotu zamówienia do 18 Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy. Zakres
ilościowy Sprzętu do każdej lokalizacji określa Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 488 kompletów komputerów przenośnych (laptopów) z
niezbędnym wyposażeniem dodatkowym, z oprogramowaniem systemowym, oprogramowaniem biurowym,
niezbędnymi licencjami oraz z usługami serwisu gwarancyjnego. Komputery te dalej zwane będą zamiennie
„Urządzeniami” lub „Sprzętem”.
2.Dostawa realizowana jest w ramach wdrożenia Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w
środowisku, w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”.
3.Sprzęt zostanie dostarczony na koszt własny Wykonawcy do lokalizacji przedstawionych w podrozdziale 2.5
OPZ „Wykaz lokalizacji, do których będzie dostarczony sprzęt”.
4.Laptopy będą przeznaczone dla pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe w
terenie.
5.Gwarancja producenta realizowana w zakresie serwisu przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta, na okres minimum 36 miesięcy (lub dłuży termin gwarancji, wskazany przez
Wykonawcę w ofercie) – przy czym okres gwarancyjny dla baterii musi wynosić 12 miesięcy. Dodatkowo sprzęt
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będzie objęty ochroną, od przypadkowych uszkodzeń mechanicznych, przepięć prądu, zalania itp., na cały
okres trwania gwarancji.
6.Dostarczony produkt musi posiadać poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną jednoznacznie identyfikującą
Urządzenie.
7.Gwarancja będzie świadczona w języku polskim.
8..Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty dostawy Sprzętu potwierdzonej podpisanym bez zastrzeżeń
Jednostkowym Protokołem Odbioru Przekazania dla lokalizacji.
9.Każdy dostarczony komputer przenośny typu laptop liczony jest jako zestaw, w skład którego wchodzi laptop
wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym (oprogramowanie systemowe) oraz niezbędne wyposażenie
dodatkowe, tj.:
1) Zasilacz do laptopa z okablowaniem;
2) Torba;
3) Mysz;
4) Pakiet Microsoft Office 2021 Home & Business lub równoważny.
10.Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z polskiej sieci dystrybucji, oryginalnie
zapakowane, nieuszkodzone.
11.Zamawiający nie dopuszcza sprzętu refabrykowanego. Wymagana jest dostawa Sprzętu nieużywanego,
wraz z niezbędnym wyposażeniem producenta.
12.Urządzenia muszą spełniać wymagania jakości handlowej.
13.Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w
obowiązującym prawie polskim.
14.Dostawa Sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym odpowiadającym
właściwościom Sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
15.O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać
jako parametry minimalne.
16.Dostarczany Sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie przystosowane do polskich gniazd
sieciowych, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.
17.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji jakości.
18.Wykonawca dołączy do Sprzętu komputerowego i oprogramowania instrukcję obsługi w języku polskim.
19.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy sprzętu od dnia zawarcia umowy / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i dodatkowej ochrony / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć masowa Sprzętu o parametrach 512GB SSD PCIe NVMe / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którego realizacja skutkować będzie
dostarczeniem przez Wykonawcę maksymalnie 150 sztuk Sprzętu w ramach zamówienia opcjonalnego;
2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie pełnym, częściowym lub może nie
skorzystać z tego prawa:
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia tylko w zakresie zamówienia podstawowego i
Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu;
4) Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie do końca obowiązywania
umowy;
5) zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji, będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego;
6) szczegółowe informacje oraz procedury dotyczące korzystania i realizacji zamówienia objętego prawem
opcji, o którym mowa w ust. 12, oraz sposób rozliczeń zostały określone w Projektowanych postanowieniach
umowy, dalej „PPU” stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.02.01.02-14-a118/18-00 Projekt „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług
opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”
wdrażanego na obszarze 11 gmin WOF. współfinans. ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Maz. 2014-2020,
Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 74 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w Rozdziale IX SWZ
3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
okoliczności wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
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którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.Dodatkowe podstawy wykluczenia w związku z agresją na Ukrainę:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, na podstawie:
1)art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.
1), dalej: rozporządzenie 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576;
2)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. poz. 835).
6.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków:
1)aktualnego na dzień złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o
którym mowa w Rozdziale X SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ).
2)w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp-sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do Formularza ofertowego);
c)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d)oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie z art. 5k
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) – wg.
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego;
e)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4
do Formularza ofertowego.
Z uwagi na brak miejsca w niniejszej sekcji dalsza treść w sekcji VI.3.Informacje dodatkowe
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego,
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o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę
zrealizowaną w ramach jednej umowy.
2.W przypadku zamówień nadal wykonywanych, faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania
ofert musi spełniać warunki określone powyżej, tzn. jeżeli dostawa lub dostawy są w trakcie wykonywania, to
część tej zrealizowanej dostawy/w na dzień składania ofert musi/muszą mieć wartość nie mniejszą niż 500
000,00 zł brutto.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający uzna, że warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców
wykaże doświadczenie w pełnym zakresie określonym w warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania
doświadczenia jednego Wykonawcy z częścią wymaganego doświadczenia drugiego Wykonawcy w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonym w ust. 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia Wykonawcy dołączają do
oferty oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawców (Załącznik nr 6 do
Formularza ofertowego). Pozostałe zasady dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostały określone w SWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, o którym mowa w
Rozdziale XII ust. 3 SWZ na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego.Pozostałe zasady
dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby zostały określone w SWZ.
6.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
1) oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X
SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ),
2)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4
SWZ
- wykazu dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego)
wykonanych, w okresie ostatnich trzech 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 zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów–oświadczenie Wykonawcy; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1, dotyczy dostaw, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1.Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa
Załącznik nr 4 do SWZ stanowiący Wzór Umowy.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawie Pzp oraz w § 11 PPU (Załącznik nr 4 do SWZ).
3 Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa – sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy sekcji III.1.1)
7.Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie,
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „RP”)
oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SWZ.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których
mowa w ust. 6 pkt 2 (sekcja III.1.1), w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu braku
podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust.6 (sekcja III.1.1).
10.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy
Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,
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którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
11.Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 dalej „RODO”.Zapisy w zakresie RODO zostały określone w SWZ.
12.Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
13.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
14.Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
15.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie
zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w Rozdziale V SWZ oraz w załączniku nr 1 do
SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
17.Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
18.Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków
dowodowych.
19.Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ określa Rozdział XVI SWZ.
20.Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i
dokumentów określone zostały w Rozdziale XVIII SWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2022
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