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Oznaczenie sprawy: Ż.M.271-5/21 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

 
 

 

Podstawa prawna:  

ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)  

 

 

Tryb udzielenie zamówienia:  

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1 Ustawy 

 

 

Przedmiot zamówienia:  

Zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” Poddziałanie 

6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 

małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Żłobek Miejski w Kole 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

62-600 Koło 

tel. (63) 272 05 30 

e-mail: zlobek.w.kole@neostrada.pl  

http://www.zlobek.kolo.pl  

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego jest prowadzone w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze m.) zwanej dalej Ustawą. 

 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca 

żłobkowe w Mieście Koło”, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 

Główny przedmiot zamówienia: 

39290000-1: Wyposażenie różne 

Dodatkowy przedmiot zamówienia 

30200000-1: urządzenia komputerowe 

39162100-6: Pomoce dydaktyczne 

39150000-8: Różne meble i wyposażenie 

39220000-0: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz 

artykuły cateringowe 

39710000-2: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 

37500000-3: Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich 

winna być pełna. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na jakie Wykonawca może 

przedstawić ofertę. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 

 

mailto:zlobek.w.kole@neostrada.pl
http://www.zlobek.kolo.pl/
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
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Część I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

Część II – SPRZĘT RÓŻNY 

Część III – WYPOSAŻENIE, POMOCE DYDAKTYCZNE, ZABAWKI 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony został w Załączniku nr 2 do SWZ 

(SOZP). 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: 

a) Dla części I zamówienia (SPRZĘT ELEKTRONICZNY) zamówienia: 30 dni od daty 

zawarcia umowy, 

b) Dla części II zamówienia (SPRZĘT RÓŻNY) zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy, 

c) Dla części III zamówienia (WYPOSAŻENIE, POMOCE DYDAKTYCZNE, 

ZABAWKI): 30 dni od daty zawarcia umowy. 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Projekt umowy stanowią załączniki nr 3a, 3b oraz 3c do SWZ.  

2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 

wykonawcą zawiera projekt umowy. 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

1. W   postępowaniu   o udzielenie   zamówienia   komunikacja   między   

Zamawiającym,   a Wykonawcami z uwzględnieniem wyjątków określonych 

w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia o którym mowa 

w art. 121 ust 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie 

dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .txt., .pdf., .doc., .docx., 

.odt. Ofertę a także oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X SWZ składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem 

Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl. 

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców w zakresie złożenia 

oferty: 

1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia o którym mowa 

w art. 125 ust 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za 

pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
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2) Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego 

gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, 

wycofania    oferty    lub wniosku    oraz    ma     dostęp     do formularza 

do komunikacji. 

3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych,    oświadczeń,     elektronicznych     kopii     

dokumentów   lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje  się  datę  

ich  przekazania na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 

4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

5. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców (nie dotyczy składania 

ofert): 

1) Składanie  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń,  zawiadomień,  

wniosków  w tym  o wyjaśnienie  treści  SWZ  oraz  przekazywanie  informacji  

na wezwanie  w trybie art. 128 ustawy Pzp odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem: Platformy znajdującej się pod adresem 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl. 

2) Sposób    sporządzania    dokumentów     elektronicznych     musi     być     

zgodny  z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

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

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne, niezbędne do korzystania z platformy 

zakupowej Zamawiającego   opisane   zostały   w załączniku    do SWZ   „Instrukcja    

korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego”. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do 

Zamawiającego, uważa   się   za dokumenty   złożone   w terminie,   jeśli   ich   

czytelna   treść   dotrze     do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę 

przekazania ofert, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres 

Platformy przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Halina Zborowska, tel. 667 100 755 - w sprawach z zakresu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2) Marcin Żyliński – tel. 602 100 310 sprawy proceduralne. 

9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem kierowanej do 

Zamawiającego Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postępowania. 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
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10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

11. Wniosek można przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj 

pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania 

Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ 

PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 

Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz 

z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz 

POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez 

komunikat systemowy "pytanie wysłane". 

12. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

13.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w ust. 12 

powyżej przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia oferty. W przypadku, gdy wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął we wskazanym powyżej terminie 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień i przedłużenia terminu 

składania ofert. 

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

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19 listopada 2021 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 

[art. 307 ust. 1 Ustawy]. 

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

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni [art. 307 ust. 2 Ustawy]. 

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. [art. 307 ust. 3 Ustawy]. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 

1) formularz ofertowy – według wzoru załącznik nr 1a, 1b oraz 1c do SWZ; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych– według wzoru załącznik nr 4 do SWZ; 

3) następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć  - jeśli dotyczy: 

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
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2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) pełnomocnictwo należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób zrozumiały, jasny, czytelny. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ. 

6. 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. W celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji Zamawiający 

żąda od Wykonawcy odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty dla których Zamawiający określił wzory 

w postaci załączników do SWZ powinny być sporządzone i złożone zgodnie z tymi 

załącznikami w zgodzie co do ich zawartości (wiersze, kolumny, komórki w tabelach). 

8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w  rozumieniu   przepisów   ustawy   z   dnia   16   kwietnia   1993   r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzeż, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz złożyć je 

w wydzielonym oraz odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem 

„Zawartość stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

9. Wykonawca w celu złożenia oferty oraz bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym 

na Platformie powinien przed upływem terminu składania ofert przystąpić do 

postępowania na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” oraz 

posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. 

10. Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem 

konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia 

oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. 

11. Sposób założenia konta na platformie i złożenia oferty zawiera Instrukcja korzystania   

z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

która stanowi załącznik do SWZ. 

12. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  zaszyfrować  i  złożyć  wraz  

z ofertą. 

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert na platformie wycofać lub 

zmienić ofertę. 

15. Po upływie terminu składania ofert wykonanie czynności określonych w ust. 14 nie jest 

możliwe. 

16. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy sporządzone w języku obcym przekazuje 

się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty 

przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/
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18. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 

XI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Miejscem składania ofert platforma zakupowa Zamawiającego wskazana w Rozdziale VIII 

niniejszej SWZ. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 21 października 2021 roku o godz. 12
00

. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2021 roku o godz. 13
00

. 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. Podstawy wykluczenia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), tj.: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

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

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

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

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

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

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

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

spłaty tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia), tj.: 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) zamawiający dokona wykluczenia wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 

z wierzycielami, 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. 

 

XIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia wykonawcy warunków w niniejszym zakresie. 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wykonawcy warunków w niniejszym zakresie. 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Zamawiający nie stawia wykonawcy warunków w niniejszym zakresie. 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, 

określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia 

Zamawiający uzna: 

a) dla części I zamówienia: dostawy sprzętu elektronicznego do obiektów oświatowych 

typu szkoły, przedszkola, żłobki o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto. 

b) dla części II zamówienia: dostawy różnego sprzętu (np. wyposażenia kuchennego, 

sprzętu AGD) do obiektów oświatowych typu szkoły, przedszkola, żłobki o wartości co 

najmniej 30 000,00 zł brutto. 

c) dla części III zamówienia: dostawy zabawek i pomocy dydaktycznych do obiektów 

oświatowych typu szkoły, przedszkola, żłobki o wartości co najmniej 100 000,00 zł 

brutto. 

W przypadku dostaw nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość wykonanej 

dostawy do dnia złożenia oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w pkt 1 powyżej zostaną spełnione, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia będą łącznie posiadali wymaganą zdolność zawodową. 

 

XIV. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 

1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta 

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

wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - według 

wzoru załącznika nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; 

2. W zakresie weryfikacji braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia), Zamawiający dokona sprawdzenia wpisu 

Wykonawcy do właściwego rejestru na podstawie wskazania tego rejestru przez Wykonawcę 

w treści oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

XV. Sposób obliczenia ceny. 
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1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo. Cena oferty winna być obliczona 

i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek vat. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b oraz 1c 

do SWZ (Formularz ofertowy). Wszelkie obliczenia należy wykonywać na liczbach 

zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena (w tym ceny jednostkowe) powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę.  

4. Cenę (w tym ceny jednostkowe) muszą być  podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 

należy zaokrąglić w górę). 

5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty 

polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  

 

KRYTERIUM OCENY OFERT WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA 

 

Kryterium 
Waga kryterium 

wyrażona w punktach 

Cena ofertowa brutto (C) 60 

Skrócenie terminu dostawy (T) 40 

RAZEM 100 

2. Każdy z Wykonawców otrzyma w wyżej wymienionych kryteriach odpowiednią liczbę punktów, 

wyliczoną w następujący sposób: 

2.1. Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru: 

Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert 

C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt. 

Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)  

 
2.2. Skrócenie terminu dostawy (T) – maksymalnie 40 punktów wg następującego wzoru: 
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Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

- termin dostawy w ciągu 30 dni od podpisania umowy - Wykonawca otrzyma  - 0 pkt. 

- termin dostawy w ciągu 21 dni od podpisania umowy - Wykonawca otrzyma  - 20 pkt. 

- termin dostawy w ciągu 14 dni od podpisania umowy - Wykonawca otrzyma  - 40 pkt. 

Termin dostawy należy zaznaczyć odpowiednio w formularzu oferty.  

Nie zaznaczenie terminu dostawy w miejscu do tego wyznaczonym w formularzu ofertowym lub 

też dokonanie tego w sposób nieczytelny dla Zamawiającego, zostanie odczytane przez 

Zamawiającego jako zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy w ciągu 30 dni od 

podpisania umowy i tym samym będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

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

najwyższej wadze. 

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

ofertę z najniższą ceną. 

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

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

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

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

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

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć́. 

 

XVII. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) niniejszej SWZ składa każdy 

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty 

oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców. 

5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający podpisze umowy z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą oferty 

najkorzystniejsze z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji dla każdej 

z części zamówienia. 

2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed zawarciem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 

2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 

umowy w sprawie Zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania  

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ 

postepowanie. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o 

udzielenie Zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie Ustawy. 

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

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

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

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie 

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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

ochrony prawnej” Ustawy.  

 

XX. Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne [art. 253 ust. 1 Ustawy]. 
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne [art. 260 ust.1 

Ustawy]. 

3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1.1 i 2, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania [art. 253. ust. 2 i art.  260 ust. 2 Ustawy]. 

4. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania [art. 309 Ustawy]. 

 

XXI. Pozostałe informacje. 

1. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Żłobek Miejski w Kole 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

62-600 Koło 

tel. (63) 272 05 30 

e-mail: zlobek.w.kole@neostrada.pl  

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan/i Ewa Galińska (e-mail: 

inspektor@osdidk.pl); 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup wyposażenia w 

ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, 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 ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

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

RODO;   

− 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: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

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

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

RODO. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1a –  Formularz ofertowy dla części I zamówienia.  

Załącznik nr 1b –  Formularz ofertowy dla części II zamówienia.  

Załącznik nr 1c –  Formularz ofertowy dla części III zamówienia.  

Załącznik nr 2 –  Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 3a –  Projekt umowy dla części I zamówienia. 

Załącznik nr 3b –  Projekt umowy dla części II zamówienia. 

Załącznik nr 3c –  Projekt umowy dla części III zamówienia. 

Załącznik nr 4 –  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Załącznik nr 5 –  Wykaz dostaw 

Załącznik nr 6 –  Instrukcja korzystania z platformy dla Wykonawców 

 


		2021-10-12T10:55:50+0200
	Halina Zborowska




