
Ogłoszenie nr 569729-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem platformy 

przyschodowej do przewozu osób niepełnosprawnych w Sądach Rejonowych w Łańcucie oraz

Leżajsku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprow adzane wspólnie przez zamawiających

Nie



Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej -  mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 

32425700000000. ul. PI. Śreniawitów 3 , 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

178 756 200,, e-mail przetargi@rzeszow.so.gov.pl, , faks 178 756 299.

Adres strony internetowej (URL): https://rzeszow.so.gov.pl/

Adres profdu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Sąd Powszechny

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKAC JA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)

Nie

https://rzeszow.so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

mailto:przetargi@rzeszow.so.gov.pl
https://rzeszow.so.gov.pl/
https://rzeszow.so.gov.pl/
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs


zamówienia

Nie

https://rzeszcm so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

W fonnie pisemnej. Wykonawca decyduje co do formy w jakiej chcę złożyć w ofertę. Zamawiający 

dopuszcza zarów no formę pisemną jak i elektroniczną.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, ul. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)

SEKCJA II: PR/EDMIOT ZAMÓWIENIA

https://rzeszcm
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs


11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dostawy wraz z montażem i 

uruchomieniem platformy przyschodowej do przewozu osób niepełnosprawnych w Sądach Rejonowych 

w Łańcucie oraz I eżajsku.

Numer referencyjny: SIR-2512-1/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:

Zamówienie może być udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I 

ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadanie: - Wykonanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem 

platformy przyschodowej do przewozu osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Łańcucie. 

Adres: Sąd Rejonowy w Łańcucie - ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut 1. Zakres zamówienia obejmuje 

następujące czynności: a) demontaż dotychczas użytkowanej platformy przyschodowej, wraz z całą 

infrastrukturą, na którą składają się: prowadnice, wsporniki itp. i złożenie materiału zakwalifikowanego 

jako surowiec wtórny (złom) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) segregację materiałów 

pochodzących z demontażu dotychczas użytkowanej platformy wraz infrastrukturą na materiały 

stanowiące surow iec wtórny (złom), oraz materiały które nie nadają się do ponownego wbudowania z 

poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach i usunięcie tych materiałów po 

za teren obiektu Sądu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania; c) załadunek



zdemontowanej platformy wraz ze zużytą infrastrukturą, materiałem zakwalifikowanym jako surowiec 

wtórny ( złom) na mi odek transportu pozwalający na wywiezienie zbędnego materiału; d) dostawa i 

montaż przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych, pozwalającej na pokonanie znajdującej 

się tam różnicy poziomów w budynku biurowym użyteczności publicznej przy Adama Mickiewicza 47, 

37-300 Leżajsk, będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Leżajsku (zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami w szczególności dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo 

badania typu WL oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym 

dostawa i montaż dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych platformy wraz z 

wykonaniem niezbędnych prac; e) opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji 

powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami; f) 

wykonanie wszelkich wymaganych prac na klatce schodowej (przywrócenie stanu pierwotnego); g) 

rozruch platformę: h) wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do 

użytkowania prze /  UDT. Koszty związane z certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i 

książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych 

pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający; i) przekazanie instrukcji użytkowania oraz 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji platformy. Rodzaj dźwigu: 

wewnętrzna przyschodowa platforma dla osób niepełnosprawnych poruszająca się po torze łamanym ( 

krzywoliniowym i montowana w oparciu samodzielną konstrukcję nośną. Udźwig nominalny: nie mniej 

niż 230 kg Prędkość dźwigu: nie mniej niż 0,08 m/s +/- 10% Liczba przystanków: 2 + 3 przystanki 

pośrednie Wymiary platformy: maksymalnie 850 x 700 mm ( ze względu parametrów klatki schodowej 

zamontowanie większej platformy będzie niemożliwe) platforma musi umożliwiać przewiezienie osoby 

niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim Wysokość podnoszenia: 11 550 mm +/- 1% Długość aktualnego 

toru jezdnego: ~ 30 800 mm Kąt pochylenia aktualnego toru: ~ 22,2 ° Napęd: akumulatorowy, zębatkowy, 

z łagodnym startem i zatrzymaniem Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz Moc silnika: minimum 500 W 

Sposób sterowania: za pomocą pilota oraz poprzez system przywoławczy znajdujący się na każdym z 

przystanków. Sposób sterowania musi być skonstruowany w taki sposób, by tylko osoby uprawnione 

mogły sterować urządzeniem. Sposób składania platformy: automatyczny System mechaniczny 

pozwalający na sprowadzenie platformy do stacji początkowej, w przypadku braku zasilania 

pochodzącego z akumulatorów: Tak Rozkładane siedzisko: Tak Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 

szt. Barierki zabc/pieczające przed zjazdem z platformy podczas jej poruszania się, składane w czasie 

spoczynku: Tak Przycisk bezpieczeństwa zapewniający awaryjne zatrzymanie platformy: Tak Kolor 

platformy do przewozów osób niepełnosprawnych: jasne kolory np. szary, biały Kolor mocowań oraz 

szyn/ rur/ słupków : czarny CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadanie: Wykonanie 

dostawy wraz z montażem i uruchomieniem platformy przyschodowej do przewozu osób



niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. Adres: ul. Adama Mickiewicza 47, 37-300 

Leżajsk Szczegółow y opis przedmiotu zamówienia Leżajsk 1. Zakres zamówienia obejmuje następujące 

czynności: a) demontaż dotychczas użytkowanej platformy przyschodowej, wraz z całą infrastrukturą, na 

którą składają się prowadnice, wsporniki itp. i złożenie materiału zakwalifikowanego jako surowiec 

wtórny (złom) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) segregację materiałów pochodzących z 

demontażu dotychczas użytkowanej platformy wraz infrastrukturą na materiały stanowiące surowiec 

wtórny (złom), oraz materiały które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem 

przepisów ustawy / dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach i usunięcie tych materiałów po za teren obiektu 

Sądu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania; c) załadunek zdemontowanej 

platformy wraz zc zużytą infrastrukturą, materiałem zakwalifikowanym jako surowiec wtórny ( złom) na 

środek transportu pozwalający na wywiezienie zbędnego materiału; d) dostawa i montaż przyschodowej 

platformy dla osob niepełnosprawnych, pozwalającej na pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów 

w budynku biurowym użyteczności publicznej przy Adama Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, będącym 

siedzibą Sądu Reionowego w Leżajsku (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w 

szczególności dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz 

deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym dostawa i montaż dotyczą 

kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych platformy wraz z wykonaniem niezbędnych prac; 

e) opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi 

niezbędnymi i wy maganymi przepisami prawa uzgodnieniami; f) wykonanie wszelkich wymaganych prac 

na klatce schodow ej (przywrócenie stanu pierwotnego); g) rozruch platformy; h) wykonanie certyfikacji 

platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Koszty związane z certyfikacją 

przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji 

przedmiotu zamów icnia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający; i) 

przekazanie instrukcji użytkowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 

eksploatacji platformy. Rodzaj dźwigu: wewnętrzna przyschodowa platforma dla osób 

niepełnosprawnych poruszająca się po torze łamanym ( krzywoliniowym) montowana w oparciu 

samodzielną koiisirukcję nośną. Udźwig nominalny: nie mniej niż 230 kg Prędkość dźwigu: nie mniej niż 

0,08 m/s +/- 10% Liczba przystanków: 2 + 3 przystanki pośrednie Wymiary platformy: maksymalnie 850 

x 700 mm ( ze w zględu parametrów klatki schodowej zamontowanie większej platformy będzie 

niemożliwe) platforma musi umożliwiać przewiezienie osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 

Wysokość podnoszenia: 11 550 mm +/- 1% Długość aktualnego toru jezdnego: ~ 30 800 mm Kąt 

pochylenia aktualnego toru: ~ 22,2 0 Napęd: akumulatorowy, zębatkowy, z łagodnym startem i 

zatrzymaniem Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz Moc silnika: minimum 500 W Sposób sterowania: za 

pomocą pilota oraz poprzez system przywoławczy znajdujący się na każdym z przystanków. Sposób



sterowania musi być skonstruowany w taki sposób, by tylko osoby uprawnione mogły sterować 

urządzeniem. Sposób składania platformy: automatyczny System mechaniczny pozwalający na 

sprowadzenie platformy do stacji początkowej, w przypadku braku zasilania pochodzącego z 

akumulatorów: Tak Rozkładane siedzisko: Tak Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. Barierki 

zabezpieczające przed zjazdem z platformy podczas jej poruszania się, składane w czasie spoczynku: Tak 

Przycisk bezpieczeństwa zapewniający awaryjne zatrzymanie platformy: Tak Kolor platformy do 

przewozów osób niepełnosprawnych: jasne kolory np. szary, biały Kolor mocowań oraz szyn/ rur/ 

słupków: czarny

II.5) Główny kod CPV: 42414100-2 

Dodatkowe kod\ CPV:

11.6) Całkowita w artość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT

Waluta:

(wprzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów -  szacunkowa całkowita 

maksymalna u artość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-21

11.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zadania, rozpocznie się z dniem podpisania umowy, a 

termin końcowy realizacji przedmiotu umowy to 21.12.2020r.



SEKCJA III: IN FORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. 
EKONOMICZM M. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. Ib pkt2) ustawy Pzp w następujący 

sposób: a) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust.l ustwy Pzp)w zakresie niniejszego warunku 

oświadczenia cii (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ) aktualnego/nych na dzień składania ofert. 

Informacje zawarte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b) poprzez złożenie Zamawiającemu 

( w terminie wy znaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art. 26 

ust. 2 ustawy Pzp) aktualnego/nych na dzień złożenia dokumentu/ów potwierdzającego/cych, że 

wykonawca je^t ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości : - na sumę gwarancyjną o wartości minimum 100 

000 zł-dla części nr I - na sumę gwarancyjną o wartości minimum 100 000 zł-dla części nr II W 

przypadku składania oferty na kilka części wykonawca musi wykazać się, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o łącznej wartości sum gwarancyjnych przewidzianych przez Zamawiającego dla 

poszczególnych części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę.

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. Ib pkt 3) ustawy Pzp w następujący 

sposób: a) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie niniejszego warunku 

oświadczenia eń (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ) aktualnego/nych na dzień składania ofert. 

Informacje zawarte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b) poprzez złożenie Zamawiającemu 

(w terminie w\ znaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art. 26 

ust.2 ustawy P/p) aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw (zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do



SIWZ), w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie nie mniej niż dwie 

dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości: - 100 000 zł brutto 

dla części nr I 100 000 zł brutto dla części nr II, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na r/ccz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te dostawę zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAW Y WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 

WARUNKI UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:



Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 

Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego 

rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, powyższy dokument tj. „odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOM WIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 

Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualny na dzień złożenia wykaz dostaw 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z wykazem dostaw (załącznikiem Nr 7 do SIWZ), 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, prz\ czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nic jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w wykaz dostaw, składa Wykonawca wspólnie-zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust.Ib pkt 3) ustawy 

Pzp. Wykonaw ca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w 

wezwaniu Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualny/ne na dzień złożenia 

dokument/ty potwierdzający/ce, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prow adzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o 

wartości minimum 100 000 zł -dla części nr I zamówienia, na sumę gwarancyjną o wartości minimum 

100 000 zł-dla części nr II zamówienia, w przypadku składania oferty na kilka części zamówienia



Wykonawca musi wykazać się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości sum 

gwarancyjnych przewidzianych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia na, które 

Wykonawca składa ofertę. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w dokument dot. Odpowiedzialności cywilnej, składa 

jeden Wykonawca, ten, który dokumentem tym potwierdza wymagania Zamawiającego w zakresie 

spełnienia warunku udziału z art. 22 ust.Ib pkt 2) ustawy Pzp .

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOW ANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 

Zamawiającego ( zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualny/ne na dzień złożenia dokument/ty 

potwierdzając> ce, że oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymogi stawiane przez 

Zamawiającego, przy czym pożądanymi dokumentami będą: katalogi lub informację/opisy 

pochodzące od producenta urządzeń w których zostały wymienione parametry techniczne, 

potwierdzające wymogi Zamawiającego.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawia jący żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewidu je się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się /łożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów



elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się /łożenie oferty wariantowej 

Nie

Złożenie ofert\ wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewids wana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV. 1.7) Informac je na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramo w a będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonaw cy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTER1 \ OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie



CENA (C) 60,00

OKRES GWARANCJI (G) 20,00

CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE (R) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje / ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jesi zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów'):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanów iące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IY.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA l MOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:



Ewentualna możliwość zmiany umowy została określona w załączniku nr 6 do SIWZ, w § 10 wzoru 

umowy, i brzmi następująco: Poza przypadkami opisanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza się 

możliwość zmian\ postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonau cy, w następującym zakresie: 1) Zmiany podwykonawcy: a) Zmiany albo rezygnacji z 

podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy 

wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 

że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonaw cę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 2) 

Powyższe zmiarn mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 

Umowy ale nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3) Zmiany zapisów umowy spowodowanych obowiązywaniem nowych lub/i zmienionych regulacji 

prawnych lub wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzonych w życie i koniecznych do 

stosowania po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany. Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nic może spowodować wzrostu wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 4) Parametrów technicznych, jakościowych i 

funkcjonalnych materiału, produktu lub jego części zaoferowanego w ofercie - tylko w przypadku 

zaprzestania jego produkcji lub wycofania z rynku. Wykonawca musi wykazać na piśmie, że pomimo 

zachowania nale/\ tej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do czasu złożenia oferty. Zamienny 

materiał, produkt lub jego część powinny posiadać parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie 

gorsze, niż zaoferou ane w ofercie i spełniać wymagania SIWZ. Niniejsza zmiana może spowodować 

zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować 

wzrostu wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 5) Zmiany części zamówienia, 

którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom -  w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w 

chwili składania oferty tylko wtedy, kiedy wykonawca przewidział w ofercie powierzenie części 

zamówienia podw ykonawcom. Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 6) Powyższe zmiany umowy inicjowane są na pisemny



wniosek jednej ze stron. Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać: a) opis zmiany b) 

uzasadnienie zmianę wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających 

celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany c) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na 

termin realizacji zamówienia. 7) Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i muszą być 

sporządzone w formie pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę 

pod rygorem nicu ażności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zasada poufności została określona w § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ i brzmi 

następująco: 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. 2. Wykonawca 

zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom nieuprawnionym, 

jakichkolwiek informacji czy danych uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania umowy oraz 

do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez osoby które będą brały 

udział w wykonaniu Umowy. Informacje objęte poufnością, niezależnie od sposobu ich udostępnienia czy 

utrwalenia, mogą być wykorzystane wyłącznie dla wykonania umowy. 3. W przypadku, gdy strona 

zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych poufnością w całości lub w części 

uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, strona ta zobowiązana jest uprzedzić drugą 

stronę, o nałożone m na nią obowiązku. 4. W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym 

ujawnieniu informacji objętych poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

drugą stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych. 5. Obowiązek 

zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu umowy. 6. Zachowanie 

poufności nie dot\c/y informacji powszechnie znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowiązek ich 

ujawnienia wynika / obowiązujących przepisów prawa. 7. Strony oświadczają, że dane osobowe 

udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeplę wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) w celu realizacji niniejszej 

umowy. 8. Stronę zgodnie oświadczają, że dane osób fizycznych, które będą brały udział w wykonaniu 

niniejszej umowę. w szczególności pracowników, współpracowników, reprezentantów, osób do kontaktu 

udostępnione w l mowie lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem przekazywane są w ramach 

prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem realizacji niniejszej Umowy. Każda ze Stron otrzymujących



dane osobowe od drugiej Strony będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. 9. 

Strony zobowiązu jącą się wzajemnie do poinformowania wszystkich osób fizycznych, które będą brały 

udział w wykonaniu Umowy, w szczególności pracowników, współpracowników, reprezentantów, osób 

do kontaktu, któr\ eh dane są udostępnione drugiej stronie w celu realizacji umowy, o udostępnieniu tych 

danych osobowych, a także zobowiązują się do udzielenia tym osobom wszelkich wymaganych 

przepisami prawa informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę 

wynikających z art. 13 lub 14 RODO. 10. Strony przekażą sobie wzajemnie wszystkie informacje, o 

których mowa w art 13 lub 14 RODO, w postaci klauzuli informacyjnej. 11. Strony zobowiązują się 

wykonać ciążące na nich obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą, najpóźniej w 

momencie ich pierw szego przekazania.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-13. godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powodj

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewidu je się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (dotyczy zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby 

fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem



danych osobowy cli i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach 

postępowania, w tym w ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby 

oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Rzeszowie 

reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, adres: Plac 

Sreniawitów 3, 35-959 Rzeszów; 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w 

Sądzie Okręgowy m w Rzeszowie: iod@rzeszow.so.gov.pl 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu i w 

związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania 

SIR-2512-1/20. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: II ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); “I rozporządzenie 

Ministra Rozwoju / dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od w y konawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126 ze zm.); 

[i ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019r. poz.

553 ze zm.). 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, 

o których mowa w yżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie 

publiczne mogą być podmioty, które współpracują z Sądem Okręgowym w Rzeszowie świadcząc usługi, 

z którymi wiąże sic przetwarzanie danych osobowych. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy 

wskazane w instrukcji kancelaryjnej Sądu Okręgowego w Rzeszowie stosowanej na mocy ustawy z dnia 

14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 

ustawy 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w 

przepisach ustaw\ Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W 

przypadku nie podania niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizować obowiązków wynikających z 

zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia. 7. Państwa dane nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddawane profilowaniu. 8. W odniesieniu do danych 

pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przysługują Państwu następujące uprawnienia: i prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich

mailto:iod@rzeszow.so.gov.pl


kopii, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niew spółmiemie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy, daty postępowania lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, przy czym skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; ! prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

z zastrzeżeniem prz\ padków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa w art. 18 ust. I RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; □ prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO.

ZAŁĄCZA \ K 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część W\ krnanie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem platformy przyschodowej do
1 Nazwa:

nr: przewozu osób niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Łańcucie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres 

zamówienia obejmuje następujące czynności: a) demontaż dotychczas użytkowanej platformy 

przyschodowej, wraz z całą infrastrukturą, na którą składają się: prowadnice, wsporniki itp. i złożenie 

materiału zakwalifikowanego jako surowiec wtórny (złom) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) 

segregację materiałów pochodzących z demontażu dotychczas użytkowanej platformy wraz infrastrukturą na 

materiały stanowiące surowiec wtórny (złom), oraz materiały które nie nadają się do ponownego 

wbudowania z poszanow aniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach i usunięcie tych 

materiałów po za teren obiektu Sądu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania; c) 

załadunek zdemontow anej platformy wraz ze zużytą infrastrukturą, materiałem zakwalifikowanym jako 

surowiec wtórny ( złom) na środek transportu pozwalający na wywiezienie zbędnego materiału; d) dostawa i 

montaż przyschodow ej platformy dla osób niepełnosprawnych, pozwalającej na pokonanie znajdującej się 

tam różnicy poziomo w w budynku biurowym użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 10, 37-100 

Łańcut, będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Łańcucie (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie



przepisami w szczególności dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania 

typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym dostawa i montaż 

dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych platformy wraz z wykonaniem niezbędnych 

prac; e) opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z 

wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami; f) wykonanie wszelkich 

wymaganych prac na klatce schodowej (przywrócenie stanu pierwotnego); g) rozruch platformy; h) 

wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Koszty 

związane z certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela 

Zamawiający; i) przekazanie instrukcji użytkowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi i eksploatacji platformy; Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42414100-2 Rodzaj dźwigu: 

wewnętrzna przyschodowa platforma dla osób niepełnosprawnych poruszająca się po torze łamanym ( 

krzywoliniowym) montowana w oparciu samodzielną konstrukcję nośną. Udźwig nominalny: nie mniej niż 

230 kg Prędkość dźu igu: nie mniej niż 0,08 m/s +/- 10% Liczba przystanków: 2 + 3 przystanki pośrednie 

Wymiary platformy: maksymalnie 850 x 700 mm ( ze względu parametrów klatki schodowej zamontowanie 

większej platformy będzie niemożliwe) platforma musi umożliwiać przewiezienie osoby niepełnosprawnej 

na wózku inwalidzkim Wysokość podnoszenia: ~ 13 990 mm Długość aktualnego toru jezdnego: ~ 35 000 

mm Kąt pochylenia aktualnego toru: -21° Napęd: akumulatorowy, zębatkowy, z łagodnym startem i 

zatrzymaniem Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz Moc silnika: minimum 500 W Sposób sterowania: za pomocą 

pilota oraz poprzez system przywoławczy znajdujący się na każdym z przystanków. Sposób sterowania musi 

być skonstruowany w taki sposób, by tylko osoby uprawnione mogły sterować urządzeniem. Sposób 

składania platformy: automatyczny System mechaniczny pozwalający na sprowadzenie platformy do stacji 

początkowej, w prz\ padku braku zasilania pochodzącego z akumulatorów: Tak Rozkładane siedzisko: Tak 

Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. Barierki zabezpieczające przed zjazdem z platformy podczas jej 

poruszania się, składane w czasie spoczynku: Tak Przycisk bezpieczeństwa zapewniający awaryjne 

zatrzymanie platformę Tak Kolor platformy do przewozów osób niepełnosprawnych: jasne kolory np. szary, 

biały Kolor mocowań oraz szyn/ rur/ słupków: czarny

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42414100-2,

3) Wartość części zaiuóvvienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:



okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2(>20-12-21 

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA (C) 60,00

OKRES GWARANCJI (G) 20,00

CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE (R) 20,00

6) INFORMACJE l)()I)ATKOWE:Okres realizacji zadania, rozpocznie się z dniem podpisania umowy, a 

termin końcowy realizacji przedmiotu umowy to 21.12.2020r.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA obejmuje następujące zadanie: Wykonanie dostawy wraz z
Część

2 Nazwa: montażem i uruchomieniem platformy przyschodowej do przewozu osób 
nr:

niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Leżajsku.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres 

zamówienia obejmuje następujące czynności: a) demontaż dotychczas użytkowanej platformy 

przyschodowej, wra/ /  eałą infrastrukturą, na którą składają się: prowadnice, wsporniki itp. i złożenie 

materiału zakwalifikow anego jako surowiec wtórny (złom) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) 

segregację materiałów pochodzących z demontażu dotychczas użytkowanej platformy wraz infrastrukturą na 

materiały stanowiące surowiec wtórny (złom), oraz materiały które nie nadają się do ponownego 

wbudowania z poszanow aniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach i usunięcie tych 

materiałów po za teren obiektu Sądu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania; c) 

załadunek zdemontow anej platformy wraz ze zużytą infrastrukturą, materiałem zakwalifikowanym jako 

surowiec wtórny ( złom) na środek transportu pozwalający na wywiezienie zbędnego materiału; d) dostawa i 

montaż przyschodow ej platformy dla osób niepełnosprawnych, pozwalającej na pokonanie znajdującej się 

tam różnicy poziomow w budynku biurowym użyteczności publicznej przy Adama Mickiewicza 47, 37-300 

Leżajsk, będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Leżajsku (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami w szczególności dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania 

typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym dostawa i montaż



dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych platformy wraz z wykonaniem niezbędnych 

prac; e) opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej wraz z 

wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami; f) wykonanie wszelkich 

wymaganych prac na klatce schodowej (przywrócenie stanu pierwotnego); g) rozruch platformy; h) 

wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Koszty 

związane z certyfikacja przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela 

Zamawiający; i) przekazanie instrukcji użytkowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi i eksploatacji platformy. Rodzaj dźwigu: wewnętrzna przyschodowa platforma dla osób 

niepełnosprawnych poruszająca się po torze łamanym ( krzywoliniowym) montowana w oparciu 

samodzielną konstrukcję nośną. Udźwig nominalny: nie mniej niż 230 kg Prędkość dźwigu: nie mniej niż 

0,08 m/s +/- 10% Liczba przystanków: 2 + 3 przystanki pośrednie Wymiary platformy: maksymalnie 850 x 

700 mm ( ze względu parametrów klatki schodowej zamontowanie większej platformy będzie niemożliwe) 

platforma musi umożliwiać przewiezienie osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim Wysokość 

podnoszenia: 11 550 mm +/- 1% Długość aktualnego toru jezdnego: ~ 30 800 mm Kąt pochylenia 

aktualnego toru: ~ 21.2 Napęd: akumulatorowy, zębatkowy, z łagodnym startem i zatrzymaniem Zasilanie: 

220-230 V, 50-60 Hz Moc silnika: minimum 500 W Sposób sterowania: za pomocą pilota oraz poprzez 

system przywoławcze znajdujący się na każdym z przystanków. Sposób sterowania musi być skonstruowany 

w taki sposób, by tylko osoby uprawnione mogły sterować urządzeniem. Sposób składania platformy: 

automatyczny System mechaniczny pozwalający na sprowadzenie platformy do stacji początkowej, w 

przypadku braku zasilania pochodzącego z akumulatorów: Tak Rozkładane siedzisko: Tak Rampy 

najazdowe: wersja przelotowa 2 szt. Barierki zabezpieczające przed zjazdem z platformy podczas jej 

poruszania się, składane w czasie spoczynku: Tak Przycisk bezpieczeństwa zapewniający awaryjne 

zatrzymanie platformę : Tak Kolor platformy do przewozów osób niepełnosprawnych: jasne kolory np. szary, 

biały Kolor mocowań oraz szyn/ rur/ słupków: czarny

2) Wspólny Słownik /amówień(CPV): 42414100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 

okres w dniach:



data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-21

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

CENA (C) 60,00

OKRES GWARANOM (G) 20,00

CZAS REAKCJI N A /GŁOSZENIE REKLAMACYJNE (R) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor Sąflju Okręgowego 
w/Rzęszowie

Małgor/ata Niedzielska


