
 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej Specyfikacją)  

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym pod nazwą:  

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak 

komputery stacjonarne, drukarki, itp.    
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami  art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z  2021 r. poz. 1129), 

zwaną dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są 

przepisy dla zamówień nie przekraczających kwotę 214 000 euro. 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

z wykorzystaniem miniPortalu, strony WWW Zamawiającego i poczty elektronicznej 

Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal  

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

Biblioteka Kraków 

pl. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków 

www.biblioteka.krakow.pl 

tel. 12 618 91 00  

REGON: 366210343    NIP: 6762519809 

e-mail: zamowienia@biblioteka.krakow.pl  

Adres strony internetowej na której udostępniane będą m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: www.biblioteka.krakow.pl  

 

III. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI: 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji – stosowanie do treści art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 

takiego jak komputery stacjonarne (terminale dotykowe) – 2 szt., komputery 

stacjonarne w obudowie typu AiO – 9 szt., licencja oprogramowania biurowego dla 

komputerów z systemem windows 64 bit – 9 szt., drukarka atramentowa – 1 szt., 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
mailto:zamowienia@biblioteka.krakow.pl
http://www.biblioteka.krakow.pl/
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drukarka laserowa – 2 szt., myszki komputerowe – 11 szt., podkładki żelowe pod 

mysz 10 szt., podkładki żelowe przed klawiaturę – 2 szt.     

Szczegółowy opis przedmiotu zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 1 do SWZ (będący jednocześnie wzorem cennika sprzętu). 

Załącznik nr 1a zawiera opis wymaganego sprzętu.   

b) Wspólny słownik zamówień (CPV): 

  30.23.60.00-2 różny sprzęt komputerowy 
 
c) Na przedmiotowe zamówienie w zakresie komputerów stacjonarnych Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić: – minimum 24 miesięcznej gwarancji. Maksymalny realny okres 

gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 m-ce zostaną odrzucone.  

Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru przedmiotu zamówienia. 

Minimalny wymagany okres gwarancji na pozostały sprzęt podany jest w załącznikach nr 

1a do SWZ.   

d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał 

podziału zamówienia na części, ze względu na charakter zamówienia: dostawa wraz z 

zainstalowaniem asortymentu mebli. Oferty częściowe spowodowałyby niepotrzebne 

rozdrobnienie zamówienia. 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

f) Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.  

g) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej.  

h) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, 

jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

Zamawiający nie przewiduje takich zamówień.  

i) Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium: w przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest 

wymagane. 

j) Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 

131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów: Zamawiający nie przewiduje 

możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 

2 ustawy Pzp.  

k) Gdziekolwiek w SWZ przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub 

patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 
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dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne (nie gorsze). 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Do 15 grudnia 2021r.   

 

VI. INFORMACJĘ O OBO`WIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 PZP: 

 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzone zostanie podwykonawcom oraz podanie nazw podwykonawców.   

 

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,  

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP: 

 
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie 

stosunku pracy osoby wykonujące czynności w niniejszym postępowaniu.  

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

 
1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na 

warunkach określonych w projekcie umowy.  

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE: 

 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania u mowy. 

X.  INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE 

PRZEWIDUJE: 
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 57 pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 57 pkt 2) ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 

108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje 

szczegółowego warunku udziału w tym zakresie; 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 

warunków udziału w tym zakresie; 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jednak Zamawiający nie przewiduje 

szczegółowych warunków udziału w tym zakresie; 

d) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca musi posiadać wiedzę  

i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował - 

co najmniej 1 dostawę dotyczącą sprzętu komputerowego na łączną kwotę min. 

50.000 zł.       

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach 

lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów – wg zał. nr 8 do SWZ.  

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w zakresie spełniania 

warunków udziału – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.  

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie 

niepodlegania wykluczenia z postępowania obejmują: 

a) 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 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg 

zał. nr 4 do SWZ, 

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) wykaz 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, 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 zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
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są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy – wg zał. nr 5 do SWZ. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt  3 lit. b składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

XII.  PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 
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1. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O  

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Adres skrzynki ePUAP Biblioteki Kraków: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow  

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 

zamowienia@biblioteka.krakow.pl  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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). 

5. Strona internetowa Zamawiającego: www.biblioteka.krakow.pl 

6. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@biblioteka.krakow.pl 

7. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: w sprawach 

formalnych Miłosz Świda tel. (12) 6189-151 - Dział Zamówień Publicznych oraz  

w sprawach technicznych Alina Macała tel. (12) 6189-135 - Dział Informatyzacji  

i Cyfryzacji.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
mailto:zamowienia@biblioteka.krakow.pl
http://www.biblioteka.krakow.pl/


Znak sprawy: DZP.26.3.17.2021 Strona 9 

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

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 

potwierdzenia zainteresowania, ofert. 

XIV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 19 listopada 2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą określonego w punkcie powyżej, zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania  z systemu 

miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  

i „formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego. 

5. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

II. Złożenie oferty: 



Znak sprawy: DZP.26.3.17.2021 Strona 10 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki pocztowej lub skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

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

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować.  

4. 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, a następnie zaszyfrować wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca wykona folder .zip   

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

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1. Na druku oferty (załącznik nr 2) należy podać cenę brutto obejmującą realizację całego 

zamówienia w złotych polskich (PLN) wraz z podaniem stawki podatku VAT.  Dodatkowo 

w ofercie należy podać długość oferowanego okresu gwarancji w zakresie komputerów 

stacjonarnych, który będzie oceniany.  

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone 

w niniejszej specyfikacji i załącznikach, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w 

ofercie (załącznik nr 2 do niniejszej SWZ) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, 

koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte 

w Specyfikacji technicznej. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, 

opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w 

całym okresie ważności oferty. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega 

negocjacjom. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm), Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, ma 

obowiązek poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.     

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW,  

I  SPOSOBU OCENY OFERT: 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów zgodnie z poniższymi  

kryteriami oceny ofert: 

C – cena brutto 60% 

G – okres gwarancji 40%. 

P = C + G 

gdzie: 

P - łączna ilość punktów badanej oferty, 

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena, 
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G - ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja i rękojmia.  

cena brutto   -    60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, 

otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według 

poniższego wzoru: 

 

             cena minimalna 
C = ----------------------------------  x 60 pkt 
           cena badanej oferty 
 

okres gwarancji  -    40% 

Sposób oceny gwarancji: 

Zaproponowany okres gwarancji na komputery stacjonarne – 24 miesięcy – wykonawca 

otrzyma 38 punktów. 

Zaproponowany okres gwarancji na komputery stacjonarne – 36 miesięcy – premiowany 

będzie 40 punktami. 

Zaproponowanie okresu gwarancji na komputery stacjonarne – krótszego niż 24 miesiące – 

oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.  

Za nie wskazanie długości oferowanego okresu gwarancji lub wykreślenie wszystkich okresów 

gwarancji (24, 36 miesięcy) w formularzu oferty, Wykonawca nie otrzyma punktów w tym 

kryterium oceny ofert. 

XVIII.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu, nie później niż do dnia 21 

października 2021 r. do godz. 11:00. 

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

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

 
XIX.  TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 października 2021 r. o godz. 12:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, 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. 

6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 

XX. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ: 

 

a) wypełniony formularz oferty, według wzoru określonego w zał. nr 2 do SWZ, 

b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru 

stanowiącego zał. 3 do SWZ, 

c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne (jeśli dotyczy) - wg. zał. 8 

do SWZ; 

d) wypełniony cennik oferowanego sprzętu komputerowego, według wzoru określonego 

w załączniku nr 1 do SWZ oraz wypełnione załączniki nr 1a do SWZ w zakresie 

charakterystyki oferowanego sprzętu – komputery stacjonarne oraz drukarki; 

e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli 

wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze 

lub ewidencji działalności gospodarczej;  

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np. konsorcjum – 

dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy 

sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z 

zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji. 
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2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być składane wraz z  tłumaczeniem na język polski. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone 

pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 

poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 

1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi 

zmianami)). 

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

ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 

Wykonawców ubiegających się wspólnie  o zamówienie, oddzielnie musi 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 

przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5), 

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem, 

d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, 

a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
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zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

 

XXI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1: 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na 

podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 

 

XXII. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JEŻELI 
ZAMAWAIAJACY JE PRZEWIDUJE: 

 
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie: art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wkluczony przez 

Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w 

formularzu ofertowym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie 

zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego 3 w Krakowie lub drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, 

że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy 

uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie 

Zamawiający zobowiązuje się, że w  dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, 

prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie 

data jej zawarcia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

577 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 308 ustawy Pzp.  

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 

umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla 

osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do 

reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający 

dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 

 

XXIV. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA: 
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Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 
 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH: 

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN. 

XXVI. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 PZP: 

 
Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty.  

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT: 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE: 

 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY:  

 
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe 

zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 

wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp. 

 

XXX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) 

stanowi załącznik nr 7 do SWZ.   

 

Kraków, dnia 12.10.2021 r. 

Podpisy Członków Komisji:       Kierownik Zamawiającego: 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

Znak sprawy DZP.26.3.17.2021    

Zamawiający: 

Biblioteka Kraków, 

 pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 

31-154 Kraków 

 

Wykonawca/y: 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

 o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców): 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y  

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 

1 ustawy Pzp na: 

 

Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, 

drukarki, itp.    
 
 

1. Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę całkowitą: 

 

     ________________złotych brutto (słownie: ____________________________________)  

 

  uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ % 

 

2. Długość oferowanego okresu gwarancji w zakresie komputerów stacjonarnych: 

 

24 miesiące* 

36 miesięcy* 
* Jedną propozycję należy wykreślić i zostawić tylko jedną właściwą. 

 
3. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2021r. 

 

4. Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ. 
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5. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą do upływu terminu określonego datą  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do 

przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania 

Zamawiającego określone w SWZ. 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, 

określonymi w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

8. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy*: 

 
a) _________________________________________NIP ___________REGON_________ 

 

b) _________________________________________NIP ___________REGON_________ 

 

9. Nazwy Firm, które będą realizowały usługi  wyszczególnione w pkt. 8* (o ile są znane 

Wykonawcy):  

 

a) ________________________________________NIP ___________REGON_________ 

 

b) ________________________________________NIP ___________REGON_________ 

 
10. Nazwy Firm podwykonawców, na zasobach których Wykonawca polega w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu*: 

 

a) ________________________________________NIP ___________REGON_________ 

 

b) ________________________________________NIP ___________REGON_________ 

 
11. Oświadczamy, że cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia. 

 

12. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

13. Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe jeżeli dotyczy): 

 

mikro przedsiębiorstwem*

małym przedsiębiorstwem*

średnim przedsiębiorstwem* 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

jednoosobową działalnością gospodarczą

inny rodzaj 

*W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1292). 
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14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa  - treść powyższego zapisu należy wykreślić. 

 

15. Oświadczamy, że wybór naszej oferty: 

 

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług.*  

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  

 

……………………………………………………………………………………………… 
(wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz wartość netto towaru lub usługi 

objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego)  

objętych przedmiotem zamówienia.* 

 

16. Posiadamy: 

telefon stacjonarny nr ____________________ 

telefon komórkowy nr ____________________ 

adres e-mail ____________________________ 

adres skrzynki ePUAP ___________________  

 

 

 

             

    miejscowość, data          podpis Wykonawcy 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

Uwaga: Oferta musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

Znak sprawy DZP.26.3.17.2021    

Wykonawca / Wykonawca składający ofertę wspólną / Podmiot udostepniający zasoby: 

……………………………………………
…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………
…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA oraz SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego 
takiego jak komputery stacjonarne, drukarki, itp.  (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

Bibliotekę Kraków, plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, oświadczam, co 

następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

       

   miejscowość, data          podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 

Znak sprawy DZP.26.3.17.2021    

Wykonawca: 

……………………………………………
…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………
…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania,  

o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych.  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, drukarki, itp.  (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Bibliotekę Kraków, plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 

Kraków, oświadczam, co następuje: 

 

1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*,  

albo 

2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej*.  

Załączniki: 

…………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………………….………………. 

 

miejscowość, data          podpis Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 

Znak sprawy DZP.26.3.17.2021    

Zamawiający: 

Biblioteka Kraków, 

 pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 

31-154 Kraków 

 
Wykonawca: 

……………………………………………
…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………
…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 

WYKAZ  DOSTAW 

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, 

drukarki, itp.       

 

wykaz 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, 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 zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

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

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy. 
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Rodzaj i przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

w zł 

brutto 

Data wykonania 

Nazwa podmiotu  

na rzecz którego dostawy zostały 

wykonywane oraz miejsce wykonania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

           miejscowość, data          podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
[dla Wykonawcy] 

 

Dot. zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, 

drukarki, itp., prowadzonego przez Bibliotekę Kraków, plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 

3, 31-154 Kraków (znak sprawy DZP.26.3.17.2021). 

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, zwanym dalej 
„RODO”,  poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Kraków: 
 
Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Biblioteka Kraków (zwana dalej: 
Biblioteka lub Zamawiający) z siedzibą pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 31-154 Kraków, adres e-mail: 
sekretariat@biblioteka.krakow.pl nr tel.:  12 61 89 100 
 
Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można 
kontaktować się  
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl listownie 
na adres siedziby wskazany wyżej  lub osobiście w siedzibie Biblioteki. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), 
dalej „ustawa Pzp" w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:  

1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 
oraz art. 74 ustawy Pzp; 

2) podmioty serwisujące urządzenia Biblioteki za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa 
dane osobowe; 

3) podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania 
danych osobowych Wykonawców, osób  reprezentujących i pracowników Wykonawcy; 

4) podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej 
z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. firmy kurierskie za 
pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja. 

5) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie 
przechowywania; 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 
 
Okres, przez który dane będą przetwarzane 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1. ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 4 obejmujący cały czas trwania umowy. 

mailto:iod@biblioteka.krakow.pl
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W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE okres przechowywania będzie zgodny z 
okresem trwałości projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie liczonego od daty płatności końcowej 
dotacji, a także zgodnie z okresami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 
 
Realizacja praw osób, których dane dotyczą 
Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO); 
 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*; 
 prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) 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, ul. Stawki 2  00-193 

Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres email: 
iod@biblioteka.krakow.pl listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki. Przed 
realizacją Państwa uprawnień Biblioteka musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie 
dostosowany do danego żądania. 

 
Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Informacja o wymogu podania danych 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  
 
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 
Biblioteka nie będzie wykorzystywała danych osobowych do podejmowania wobec Pani/Pana osoby 

zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ 

Znak sprawy DZP.26.3.17.2021    

Zamawiający: 

Biblioteka Kraków, 

 pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 

31-154 Kraków 

 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

 

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: 

  

Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, drukarki, 

itp., prowadzonego przez Bibliotekę Kraków, plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3,  

31-154 Kraków 
 

 

Oświadczam że udostępniam Wykonawcy  ....................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................................  
     /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

niezbędne zasoby  ............................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................................  
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy – zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna/ 

 

przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 

 

Oświadczam, że: 

 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: 

 

 .........................................................................................................................................................................  
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(należy  wpisać  nazwę,  przedmiot  zrealizowanych  zamówień,  podczas  których  zdobyto  zasób,  będący  przedmiotem 

niniejszego zobowiązania) 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

 

 .........................................................................................................................................................................  
    (należy wpisać w jaki sposób zasób Podmiotu będzie wykorzystany podczas realizacji zamówienia) 

 

c) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

 

 .........................................................................................................................................................................  
(należy wpisać okres, w którym zasoby będą udostępniane Wykonawcy) 

 

d) zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący: 

 

 .........................................................................................................................................................................  
(należy wpisać w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji zamówienia  tj. jaki 

zakres będzie wykonywał)  

 

       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

                   
 
               miejscowość, data          podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia Podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na jego zasobach w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu  

(polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej)  

 

 

 

 

 

 

 

 


