Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Morskie Centrum Nauki
im. prof. Jerzego Stelmacha
ul. T. Wendy 10, 70-655
Szczecin
biuro@centrumnauki.eu,
tel. +(48) 511 935 934
www.centrumnauki.eu
adres skrytki ePUAP: MCNSZCZECIN
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:
„Dostawa wyposażenia planetarium dla Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego
Stelmacha w Szczecinie"

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Morskie Centrum Nauki
im. prof. Jerzego Stelmacha
ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin biuro@centrumnauki.eu,
tel. +(48) 511 935 934
www.centrumnauki.eu
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP MCNSZCZECIN
(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(„SIWZ”).

2.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”) oraz aktów
wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do
przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia planetarium dla Morskiego
Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3.3.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany z uwzględnieniem postanowień
wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamierza zawrzeć
Zamawiający. Wzór ten stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.4.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w trakcie realizacji robót budowlanych
(wykonywanych przez innego wykonawcę), a polegających na budowie budynku
Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie („Inwestycja”). Dokumentacja projektowa
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Inwestycji stanowi część opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową
Inwestycji. Wykonawca w swojej ofercie uwzględni uwarunkowania realizacyjne, w tym
w szczególności ryzyka, wynikające z faktu realizacji Inwestycji w okresie, w którym
będzie realizował przedmiot zamówienia oraz wszelkie informacje wynikające (w tym
chociażby pośrednio) z dokumentacji projektowej Inwestycji.
3.5.

4.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
32321200-1

Urządzenia audiowizualne

32322000-6

Urządzenia multimedialne

38653400-1

Ekrany projekcyjne

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1.

Termin wykonania zamówienia wynosi 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowe uregulowania dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy zawarte są
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

4.2.

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
oraz rękojmi za wady. Szczegółowe uregulowania dotyczące terminu realizacji
przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ.

5.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 PZP.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA.

6.1.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12 - 23 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:
1)

art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu
upadłości
zawarł
układ
zatwierdzony
prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

6.2.

2)

art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)

art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)

art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5)

art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,
o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6)

art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną
decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;

7)

art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu.
2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z
montażem kompletnego zestawu sprzętu i oprogramowania do projekcji na
sferze o promieniu co najmniej 5 m przy rozdzielczości natywnej co najmniej
6K.

6.3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7.

6.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.

7.

WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA .

7.1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu
następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące
wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), którego
wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 4 do SIWZ. JEDZ należy złożyć
wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b)

wykaz wykonanych zamówień (wzór wykazu wykonanych zamówień stanowi
Załącznik nr 8 do SIWZ),

c)

dowody, że wskazane przez wykonawcę zamówienia na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane
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należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
d)

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 PZP,

e)

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,

f)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,

g)

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

h)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1
pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),

i)

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu
do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),

j)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),
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k)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
PZP(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),

l)

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w
trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l powinny być aktualne
na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
7.2.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do
SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz
(3) cen zawartych w ofertach.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww.
informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z takich wykonawców.

7.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2.
ppkt 3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji 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. Dokument, z
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób
jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie,
odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj,
zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego
zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
(4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
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niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do
SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1)

oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój
potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu
trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3.
SIWZ.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. d – l. Dokumenty wymienione w
pkt 7.1. lit. d - l wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym
przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP.
7.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1)

o których mowa w pkt 7.1. lit. d) - f) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b)
nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,

2)

o których mowa w pkt 7.1. lit. g) składa informacje z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

7.5.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. (a) oraz w pkt 7.4. ppkt 2)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 7.4. ppkt 1) lit. (b) powinny
być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.6.

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. 7.4., 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
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zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5.
stosuje się.
7.7.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

7.8.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1. lit. h), składa dokument, o którym mowa w pkt
7.4. ppkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5
pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienia zawarte w pkt. 7.5 zdanie pierwsze stosuje się.

7.9.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

7.10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z
późn. zm.), wymienione w niniejszym rozdziale SIWZ należy złożyć w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
7.12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W
przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, jest równoznaczne z
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z
oryginałem.
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8.

8.1.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA
I ODBIERANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I INFORMACJI
PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH UŻYCIU.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
p. Sara Maćkowiak;
e- mail: s.mackowiak@centrumnauki.eu;
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

8.2.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy
użyciu miniPortalu.

8.3.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do formularza do komunikacji.

8.4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

8.5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

8.6.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę
przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt
8.10.

8.7.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania
generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 10 i nr 9 do SWZ.
Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu.

8.8.

Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.9.

Złożenie oferty:
1)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania.

2)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
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Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający rekomenduje złożenie
oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w formacie .pades. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3)

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4)

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z
plikami stanowiącymi ofertę.

5)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

6)

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

8.10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i
wycofania ofert):
1)

komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem
ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania wskazanym w SIWZ.

2)

Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email biuro@centrumnauki.eu.

3)

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 2) adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z
późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
zm.).

8.11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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8.12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
8.13. Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o
dacie i miejscu spotkania w terminie późniejszym.
8.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosków, o którym mowa w pkt 8.14., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej.
8.17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na
stronie internetowej.
8.18. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców.
8.20. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia dokumentów i próbek potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:
1)

próbkę fizyczną Voting boxa w postaci 1 egz. tego urządzenia;

2)

próbkę oprogramowania astronomicznego w postaci 25 klipów wideo w
formacie avi, mp4, vlc, mpg, lub mpeg o których mowa w pkt 9.8 OPZ wgranych
na nośnik typu pendrive;

3)

specyfikację parametrów technicznych komputera sterującego (głównego)
obejmującą co najmniej dane wskazane w pkt 6.6. OPZ wraz z wydrukiem ze
strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzającym spełnienie przez
procesor w teście PassMark CPU Mark wyniku co najmniej 13240 pkt.
Zamawiający dopuszcza złożenie wyników testów z równoważnych systemów
referencji technicznych w stosunku do testu PassMark CPU Mark.

4)

specyfikację parametrów technicznych generatorów obrazu obejmującą co
najmniej dane wskazane w rozdziale 3 pkt 4 OPZ wraz z wydrukiem ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzającym spełnienie przez procesor w
teście PassMark CPU Mark wyniku co najmniej 13240 pkt.
Zamawiający dopuszcza złożenie wyników testów z równoważnych systemów
referencji technicznych w stosunku do testu PassMark CPU Mark.

5)

specyfikację parametrów technicznych projektorów obejmującą co najmniej
dane wskazane w pkt 2.2. OPZ
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6)

w przypadku oferowania ekranu posiadającego cechę zdolności do
odświeżenia go poprzez pomalowanie, zgodnie z postanowieniami rozdziału 4
pkt 12 OPZ opis rozwiązania technicznego przewidującego tą funkcjonalność
dokumenty potwierdzające należyte wykonaniu czyszczenia i malowania
oferowanego rodzaju ekranu wykonane w ostatnich 5 latach przed upływem
terminu składania ofert.

7)

zestawienie filmów oferowanych przez Wykonawcę opisanych w rozdziale 10
OPZ wraz z ich tytułami oraz czasem trwania.

8)

Kartą katalogową producenta lub certyfikat producenta potwierdzającą
spełnienie przez oferowane siedzenia wymagań określonych w rozdziale 7 pkt
9 i 10 OPZ.

Próbki powinny zostać dostarczone fizycznie do siedziby Zamawiającego, zaś
pozostałe dokumenty powinny zostać przesłane środkami komunikacji elektronicznej
wskazanymi w SIWZ.

9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000 zł.

9.2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

9.3.

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego 89 1240 3927 1111 0010 8266 0292 z dopiskiem: wadium na
zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawę planetarium dla Morskiego
Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie”. Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku
bankowym Zamawiającego.

9.4.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

9.5.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale
w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
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upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część
zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie
wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
9.6.

10.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem
– określenie przedmiotu zamówienia

3)

kwotę gwarancji/poręczenia,

4)

zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela
do
zapłacenia
bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art.
46 ust. 5 PZP.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z
art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w
języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
11.2

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

11.3

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
SIWZ.
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11.5

W terminie składania ofert określonym w pkt 12.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest
złożyć Zamawiającemu:
a)

formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ)
sporządzony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b)

pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o
ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,

c)

pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być
udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d)

zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu
udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3.
SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
(Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr
5 do SIWZ),

e)

JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

f)

JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym o ile wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów,

g)

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,

h)

wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy
Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej)

11.6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), wówczas informacje
te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt 8.9. lit c) SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie
Wykonawca winien złożyć na formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz powinien
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W
przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej
osoby.
11.7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie
będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
11.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Zmiana oferty musi zostać sporządzona
zgodnie z zasadami opisami w pkt 8.9 lit e) i f) SIWZ.
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11.9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
Wycofanie oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.9. lit e)
i f) SIWZ.
11.10. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
11.11. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia,
każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12.1.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia
5.02.2021, godz. 10:00

12.2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.02.2021 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
12.4.

Otwarcie ofert jest jawne.

12.5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

12.7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje, o których mowa w pkt 12.5. i 12.6. SIWZ.

12.8.

Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie.

12.9.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

13.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w Ofercie (Załącznik nr 1 do SIWZ).
13.2

Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego
przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrągleń).

13.3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
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13.4. Określony w SIWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia
wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowią
podstawę obliczenia ceny.
13.5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w
Ofercie – Załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak wskazania w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) informacji czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja,
że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14.

OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

14.1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena

– 50 %

Parametry techniczne i jakościowe

– 40 %

Okres i warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady

– 10 %

14.2. Sposób obliczania punktów:
1)

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 50 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana
w Ofercie (Załącznik nr 1 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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2)

W ramach kryterium „Parametry techniczne i jakościowe” oceniane będą
następujące parametry techniczne przedmiotu oferty Wykonawcy wskazane w
Formularzu Oferty:
(a)

Parametry techniczne projektora - w tym podkryterium oceniane będą
następujące parametry techniczne zaoferowanego projektora:
kontrast, jasność oraz rozdzielczość, z uwzględnieniem, iż dla:
-

kontrastu należy podać kontrast natywny projektorów, bez
użycia dynamicznej technologii kontrastu lub jakiejkolwiek
innej technologii zwiększającej kontrast;

-

jasności należy podać wartość dla projekcji typu 2D wyrażoną
w jednostce lux (jasność na ekranie);

-

rozdzielczości należy podać natywną rozdzielczość na
południku w jednostce px.

W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 15 punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
Rozdzielczość (px)

Liczba pkt

6200

0

6300

1

6400

2

6500

3

-------------------

4

6600

5

Jasność (lux)

Liczba pkt

74,00

0

pow. 74,00 – 83,99

1

84,0 – 93,99

2

94,00 – 103,99

3

104,00 – 113,99

4
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114 i więcej

5

Kontrast

Liczba pkt

17 000 : 1

0

18 000 : 1

1

--------------

2

19 000 : 1

3

--------------

4

20 000 : 1 i więcej

5

Punkty uzyskanie w ramach parametrów technicznych ocenianych w
tym podkryterium zostaną zsumowane.
(b)

Parametry jakościowe ekranu – w ramach tego podkryterium oceniane
będzie zaoferowanie ekranu posiadającego cechę zdolności do
odświeżenia go poprzez pomalowanie, zgodnie z postanowieniami
rozdziału 4 pkt 12 OPZ.
Oferta Wykonawcy, który zawrze zobowiązanie dostarczenia ekranu
posiadającego cechę zdolności do odświeżenia go poprzez
pomalowanie, zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 pkt 12 OPZ
otrzyma 15 pkt. Wykonawca, który nie zawrze takiego zobowiązania
otrzyma 0 punktów.

(c)

Parametry jakościowe komputerów - w tym podkryterium oceniane
będą następujące parametry techniczne komputerów: zainstalowane
systemy operacyjne oraz technologia zapisu zaoferowanych dysków:

(d)

-

Oferta Wykonawcy, który zawrze zobowiązanie dostarczenia
różnego rodzaju systemów operacyjnych: inny na komputerze
głównym oraz inny na generatorach obrazów otrzyma 5 pkt.
Wykonawca, który nie zawrze takiego zobowiązania otrzyma
0 punktów.

-

Oferta Wykonawcy, który zawrze zobowiązanie dostarczenia
wszystkich dysków pracujących w technologii SSD otrzyma 2
pkt. Wykonawca, który nie zawrze takiego zobowiązania
otrzyma 0 punktów.

Filmy – w ramach tego podkryterium oceniane będzie zaoferowanie
ilości filmów dostarczanych przez Wykonawcę
wraz z
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oprogramowaniem. Wszystkie filmy muszą spełniać wymagania
opisane w rozdziale 10 OPZ. Oferta wykonawcy, który zawrze takie
zobowiązanie otrzyma maksymalnie 3 pkt według następujących
zasad:
-

za zaoferowanie 5 filmów – 0 pkt,

-

za zaoferowanie 10 – 14 filmów – 1 pkt,

-

za zaoferowanie 15 i więcej filmów– 3 pkt,

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mniej niż 5 filmów.
Punkty uzyskane w podkryteriach oceny ofert (a) – (d) zostaną zsumowane.
3)

W ramach kryterium „Okres i warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady”
oceniane będzie zawarte w Formularzu Oferty zobowiązania Wykonawcy:
(a) do przedłużenia terminów gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz (b) w
sprawie czasu, w jakim serwisant pojawi się w siedzibie Zamawiającego od
momentu zgłoszenia awarii lub usterki, zgodnie z następującymi zasadami:
(a)

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – w tym podkryterium
oceniane będzie zawarte w Formularzu Oferty zobowiązanie
Wykonawcy do przedłużenia terminów gwarancji jakości i rękojmi za
wady w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości i rękojmi za
wady, tj. w stosunku do okresu 36 miesięcy. Oferta wykonawcy, który
zawrze takie zobowiązanie otrzyma maksymalnie 5 pkt według
następujących zasad:
-

za zaoferowanie gwarancji jakości i rękojmi za wady w
wymiarze 36 miesięcy – 0 pkt,

-

za zaoferowanie gwarancji jakości i rękojmi za wady w
wymiarze 42 miesięcy – 1 pkt,

-

za zaoferowanie gwarancji jakości i rękojmi za wady w
wymiarze 48 miesięcy – 2 pkt,

-

za zaoferowanie gwarancji jakości i rękojmi za wady w
wymiarze 54 miesięcy – 3 pkt,

-

za zaoferowanie gwarancji jakości i rękojmi za wady w
wymiarze 60 miesięcy – 5 pkt.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gwarancji jakości i rękojmi
w wymiarze niższym niż 36 miesięcy. Oferta z okresem gwarancji
jakości lub rękojmi za wady niższym niż 36 miesięcy zostanie
odrzucona.
(b)

Czas reakcji – w tym podkryterium oceniane będzie zawarte w
Formularzu Oferty zobowiązanie Wykonawcy dot. czasu, w jakim
serwisant pojawi się w siedzibie Zamawiającego od momentu
zgłoszenia awarii lub usterki, przy założeniu, że zgłoszenia wysłane po
godzinie 18:00 UTC+01:00 będą traktowane jakby były wysłane
kolejnego dnia o godzinie 8:00 UTC+01:00, a soboty i niedziele
traktowane są na równi z roboczymi dniami tygodnia.
Oferta Wykonawcy, który zawrze zobowiązanie, że serwisant pojawi
się w siedzibie Zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii lub
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usterki w ciągu 24 godzin otrzyma 5 pkt. Wykonawca, który nie zawrze
takiego zobowiązania lub wskaże czas reakcji dłuższy niż dłuższy niż
24 godziny otrzyma 0 punktów.
Zamawiający nie dopuszcza czasu reakcji dłuższego niż 72 godziny.
Punkty uzyskanie w ramach podkryteriów (a) – (b) zostaną zsumowane.
14.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska łącznie
największą liczbę punktów.

15.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1)

wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2)

przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie
realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 2 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem
podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

16.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie PZP.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
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16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny.
17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

17.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych
w pkt 17.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie
wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego
w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek
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dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza
oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania
bądź nienależytego wykonania umowy.

18.

KLAUZULA INFORMACYJNA
OSOBOWYCH.

DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA

DANYCH

18.1. Stosownie do 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
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Morskie Centrum Nauki im. prof.
Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych p. Pawła Jurasa, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem ido@centrumnauki.eu lub telefonicznie pod numerem 605 631 711.
18.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.
18.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI
PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
18.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
18.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.
18.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8-8a oraz 96 ust. 3-3b PZP.
18.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.8. Niezależnie od postanowień pkt 18.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
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18.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
18.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
1)

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2)

do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;

3)

do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

18.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
18.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:
1)

prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO,

2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących
działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
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19.

OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.

AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

21.

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1)

Załącznik nr 1 – Oferta;

2)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy;

3)

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia:

4)

Załącznik nr 4 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ);

5)

Załącznik nr 5 – Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

6)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej;

7)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8
PZP;

8)

Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych zamówień;

9)

Załącznik nr 9 – ID postępowania;

10)

Załącznik nr 10 – link do postępowania;
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