Ogłoszenie nr 595726-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw
sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
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 przeprowadzane 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 profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
1. 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) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
https://rzeszow.so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
Tak
https://rzeszow.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:
Tak
Inny sposób:
Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej (papierowej). Wykonawca decyduje co do formy w jakiej chcę złożyć ofertę.
Zamawiający dopuszcza zarówno formę pisemną jak i elektroniczną.
Adres:
SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE. Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów, pok. Nr 250, Plac
Sreniawitów 3. 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA U: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej
rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w
Rzeszowie.
Numer referencyjny: SIR-2512-4/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nic

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

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

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

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w1przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamó wienia jest dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej rejestracji
przebiegu rozpraw sądowych ReCourt (dalej System) oraz demontaż dotychczas użytkowanego systemu
na 3 salach rozpraw ( lista sal rozpraw załącznik nr 3 do wzoru umowy) zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 2 do wzoru umowy/SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do wzoru umowy/SIWZ. 2. Zakres prac obejmujących w szczególności: 1) demontaż
systemu dotychczas użytkowanego; 2) dostawę nowych urządzeń i ich montaż; 3) wdrożenie i
uruchomienie Systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych, w tym oprogramowania dostarczonego
przez Zamawiającego na wszystkich salach sądowych wskazanych w Załączniku nr 3 do wzoru umowy lista dystrybucyjna; 4) zainstalowanie systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja
oraz wszystkie związane z tym procedury); 5) dostawę materiałów instalacyjnych niezbędnych do

wykonania prac; 6) przekazanie dokumentacji technicznej; 3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ( bez
prawa do odrębnego wynagrodzenia ) zapewnić Zamawiającemu: a) świadczenie usługi serwisu i
wsparcia technicznego systemu - na warunkach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia - stanowiącym załącznik nr I do SIWZ b) gwarancję i rękojmię co do jakości przedmiotu
umowy, oraz co do jego zgodności z ofertą Wykonawey, dokumentacją, dokumentacją powykonawczą i
dokumentacją producencką urządzeń oraz udziela gwarancji na wszystkie usługi wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy w okresie minimum 36 miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego
miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi jest
jednym z kryterium oceny ofert. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku
nr 1 do SIWZ, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności w celu prawidłowego
wykonania tego zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia
szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, własnym transportem, na własny koszt i na własne
ryzyko, a także zdemontuje dotychczas używany sprzęt informatyczny. 6. Ilekroć w treści SIWZ, w tym
w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub
szczególne procesy, a także normy, Zamawiający (zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Pzp) dopuszcza składanie
ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane
przez Zamawiającego. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego. Wobec czego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał
parametry techniczne rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanego przez
Zamawiającego oraz załączył do każdego opisu odpowiedni dokument (kartę katalogową, folder lub inny
dokument). 8. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się
produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w
szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Przez
normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z
normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami
jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach
europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków
zapewnienia jakości. 10. Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu. 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonywanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 12.
Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy, rozumianej jako

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 32330000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32341000-5
32342410-9
30213000-5
48820000-2
32232000-8

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów —szacunkowa całkowita
maksymalna wartość 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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-22

11.9) Informacje dodatkowe: 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa
w pkt 111 ppkt 2 SIWZ - do dnia 22.12.2020 r. 2. Zamawiający wymaga 36 - sto miesięcznego okresu

opieki serwisowej, liczonego od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń
protokołu odbioru końcowego - zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia ( załącznik nr
ł do SIWZ). 3. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi co do jakości przedmiotu umowy, oraz co do
jego zgodności z ofertą Wykonawcy, dokumentacją, dokumentacją powykonawczą i dokumentacją
producencką urządzeń oraz udziela gwarancji na wszystkie usługi wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy okresie minimum 36- miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po
podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZNYM. 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: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa / art.22 ust.Ib pkt 2) ustawy Pzp /
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. 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
wyznaczonym 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 jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości : - na sumę gwarancyjną o wartości minimum 200 000 zł, na
jeden wypadek ubezpieczeniowy UWAGA: Aktualny na dzień złożenia w/w dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia musi potwierdzać okoliczności
spełnienia warunku udziału w postępowaniu j.w. w zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
(art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp) w dniu złożenia go przez Wykonawcę, zachowując niezmienność i
aktualność tych okoliczności w zakresie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu
przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia począwszy od dnia składania ofert.

Do przeliczenia na PLN(zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN( zł),
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania. Informacje dodatkowe: W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w zakresie
spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, może potwierdzać spełnienie tego warunku w zakresie jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zachowując ogólne zasady i
wymogi przedstawione powyżej przez Zamawiającego odnośnie polisy OC . Zgodnie z art. 26 ust. 2c
ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. Wstępnie potwierdzająca ocena, że
Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie złożonego/nych przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/nych
oświadczenia/eń (zał. Nr 3 do SIWZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. Następnie ocena
potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp ) spełnia niniejszy warunek udziału
w postępowaniu w zakresie wymaganego/nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania
oświadczenia/eń, dokumenu/ntów zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej / art.22 ust. Ib pkt 3) ustawy
Pzp / Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1b pkt3) ustawy Pzp w następujący sposób: a) poprzez
złożenie wraz z ofertą (art.25a ust.l 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
wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art.26 ust.2 ustawy
Pzp): aktualnego na dzień złożenia Wykazu dostaw (zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ) w celu
wykazania, że Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) min. dwóch dostaw przeprowadzonych w zakresie dostawy podobnej do
przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 200 000 zl brutto każda, wraz z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; UWAGA: Aktualny na dzień złożenia wykaz
dostaw ( zgodnie z treścią załącznika nr 7) zgodnie musi potwierdzać okoliczności spełnienia warunku
udziału w postępowaniu j.w. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art.22 ust.Ib pkt 3)
ustawy Pzp w dniu złożenia go przez Wykonawcę, zachowując niezmienność i aktualność tych
okoliczności w zakresie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu przez cały okres
trwania postępowania o udzielenie zamówienia począwszy od dnia składania ofert. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w
postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać wspólnie w taki sposób, że co najmniej jeden z
Wykonawców wchodzących np. w skład Konsorcjum spełnia niniejszy warunek - Wstępnie
potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie
dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego/nych przez Wykonawcę wraz z ofertą
wymaganego/nych oświadczenia/eń (zał. Nr 3 do S1WZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. Następnie ocena potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp spełnia niniejszy
warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie
postępowania, dokumentu/tów zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nic spełnia.
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:
Ił 1.2) PODSTAWY 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)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
II 1.4) 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 lub 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. Dokument ten może zostać złożony w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
111.5) 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 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): □ wykaz dostaw (zgodnie z treścią załącznika nr
7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w' okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów (najlepiej referencjijokreślających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz dostaw wraz z dokumentami
opisanymi powyżej, składany w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie
doświadczenie zawodowe (na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie art.22 ust. 1b pkt 3)
ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie
warunku. Załącznik nr 7 do SIWZ należy złożyć w oryginale, natomiast dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw mogą zostać złożone w' oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem. C dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: dokument jest
składany na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1b pkt 2
ustawy Pzp. Dokument ten może zostać złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) 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 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - II1.6)
WYKONAWCA składa Zamawiającemu w oryginale ( na podstawie art.24 ust.l 1 ustawy Pzp)w
terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji (po otwarciu
ofert), o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp - aktualne na dzień złożenia oświadczenie
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa
w art.24 ust.l pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócania konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, powyższe oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej każdy z wykonawców może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania
konkurencji w postępowaniu. Dokumenty te mogą zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. PODMIOT TRZECI a) Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoich oświadczeniach z art. 25a ust. 1 pktl ustawy Pzp
tj.: - w swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do
SIWZ (zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.1) SIWZ ), podpisanym przez wykonawcę i - w swoim
oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 3 do SIWZ (
zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.2) SIWZ) , podpisanym przez wykonawcę . b)Ponadto w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
również od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty tj.: zgodnie z wymaganiami pkt. VIII.4.1) SIWZ aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru
lub 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. c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów' do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą, składa powyższe zobowiązanie z art. 22a
ust.2 ustawy Pzp podmiotu trzeciego, z którego musi wynikać: zakres udostępnianych zdolności przez
podmiot trzeci oraz to w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot ten będzie wykonywał zamówienie,
jak również musi wynikać, że zdolności te będą dostępne przez cały czas realizacji zamówienia w
niezbędnym zakresie, zapewniającym należyte wykonanie zamówienia. PODWYKONAWCY
niebędący PODMIOTEM, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach : - w
swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SłWZ
(zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.1) SIWZ ), podpisanym przez wykonawcę. Wykonawcy
zagraniczni, a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII.4.1) SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, b) Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.6.4) lit.a) SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, c) Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII.6.4) lit.a) SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VIII.6.4) lit.b) SIWZ stosuje się. d)W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, c) W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu, f) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu
zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające
wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu
wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w
którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące
podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu FORMA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, o których mowa w
rozdziale VIII pn. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM i TECHNICZNYM' dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ( w tym
zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w art.22a ust.2 ustawy Pzp) oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale w języku polskim, w formie pisemnej albo w formie
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Dokumenty, o
których mowa w niniejszym ROZDZIALE VIII pn. INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM i TECHNICZNYM inne niż oświadczenia, o
których mowa w VIII.7. pkt 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą. 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci
papierowej, własnoręcznym podpisem. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub

notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4) Poświadczenie za zgodność z
oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji papierowej) dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 5) Dokumenty lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) Zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów (zgodnie z par. 10 ust.l Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UZUPEŁNIANIE
dokumentów Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to Zamawiający wzywa
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp. PODMIOT TRZECI Jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art.
22a ust.l ustawy Pzp ( na którego zasoby powołuje się wykonawca), nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia (w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego postępowania), zamawiający zażąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1ustawy Pzp w zakresie zgodnym z wymaganiami
niniejszego postępowania. Oferta ma być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV. 1.3) Przew idu 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 złożenie 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 złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana 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:

IY.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
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 wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena (C) (tj. Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia ) 60,00
Okres Gwarancji i rękojmi (G)

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IY.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 stanowiące 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:

IV.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:

IV7.4) 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:
1V.5) ZMIANA UMOWY
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:
Wzór umowy - § 8 Zmiana umowy Strony umowy przewidują możliwość zmiany - na mocy art. 144 ust. 1
pktl ustawy Pzp - postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy: 1.1. może nastąpić w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od
towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 1 pkt 1.2 - pkt 1.12, jeżeli zmiany te z ust. 1 pkt
1.1 ppkt. 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. 1.2.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 1.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt
1.1. ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 1.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4), będzie obejmować

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne, lub zasady gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 1.5. W przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 1 pkt l.ł. ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi
kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących
pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy - do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy. 1.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt
3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowy lub wypłatą wynagrodzenia Pracownikom, świadczącym prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy. 1.7. W celu zawarcia aneksu, w zakresie zmian z ust. 1 pkt 1.1, każda ze
Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 1.8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt
1.1. ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4), jeżeli z wnioskiem z ust. 1 pkt 1.7. występuje Wykonawca, jest on
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te
mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń
(zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1
ppkt 2) lub ppkt 4), 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników
świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt
1.1 ppkt 3). 3) 1.9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), jeżeli z wnioskiem z
ust. 1 pkt 1.7. występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nic krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.8. ppkt 2). 1.10. W terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. I pkt 1.7., Strona, która otrzymała wniosek,
przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem. 1.11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu
wniosku z ust. 1 pkt 1.7. lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w ust. I pkt 1. 7. W takim przypadku przepisy ust. 1 pkt 1.8 —pkt 1.10. oraz
pkt 1.12. stosuje się odpowiednio. 1.12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. 2. 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. Niniejsza
zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie
ale nic może spowodować wzrostu tego wynagrodzenia. 3. Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca
powierzy do wykonania Podwykonawcom lub którą Wykonawca wykona samodzielnie - w sytuacji
niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty. 4. Zmiany wymienione w ust. 2 - 3 mogą
spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie, ale nie mogą
spowodować wzrostu tego wynagrodzenia. Zmiany z ust. 2-3 inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze
stron. Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać co najmniej: - opis zmiany - uzasadnienie
zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających celowość,
konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany, - czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin
realizacji zamówienia czy zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w
Umowie. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
Umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności. 5. Zmiany osobowe

na stanowisku osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu, lub pracownika wyznaczonego przez
Zamawiającego nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6.1. zmiana umowy została dokonana z
naruszeniem art. 144 ust. 1-lb, ld i le ustawy Pzp. 6.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Zamawiający przewiduje
możliwość zmian postanowień umowy również : 1) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian
postanowień umowy wynika: a. ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie, w
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub
faktycznego, b. z siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub
części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony dołożą starań w celu ograniczenia do minimum
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
c. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze S1WZ - zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 8. Z zastrzeżeniem wynikającym z
postanowień ust. 3, zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Nie
wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące: 1) adresów, numerów telefonów, faksów, poczty
elektronicznej, 2) osób występujących po stronie Wykonawcy i Zamawiającego. 10. Każda ze Stron może
jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym pkt 1-2, w zakresie jej
dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. 11. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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 Okręgowym 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-2512-4/20. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: • ustawa z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); • rozporządzenie
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126 ze zm.);
• 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 wyżej, 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 z którymi wiąże

się przetwarzanie danych osobowych. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ost. 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 ustawy Pzp,
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku nie podania
niezbędnych danych osobowych, nic 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: C
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie 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;

i

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

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18
ust. 1 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.
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