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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Przedmiot zamówienia:
zakupy związane z rozwojem serwerowni w ramach zadania „Rozwój
infrastruktury - zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni
digitalizacyjnej - sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane związane
z adaptacją pomieszczeń”

Zatwierdzam:

Łańcut, dnia 17.03.2020 r.

…………………….…………..

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich
dokumentów przetargowych.
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Rozdz. I. WPROWADZENIE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) zw. dalej ustawą Pzp.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy
PZP.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku,
poz. 1843);
2) Rozporządzenie 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 roku, poz. 1126 ze zm.);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2453);
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2450).
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach
nieuregulowanych jej przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.).
5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: S.203.2.2020 Wykonawcy
powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wyżej wskazane
oznaczenie.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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adres strony internetowej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego:
https://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
skrzynka ePUAP: /MZLancut/SkrytkaESP
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Michał Janas
Rozdz. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Rozwój infrastruktury - zakupy związane z rozwojem
serwerowni, pracowni digitalizacyjnej - sprzęt i oprogramowanie, w szczególności dostawę
sprzętu serwerowego
Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych
wymagań zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
48.82.00.00-2 Serwery
48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Rozwiązania równoważne:
1) wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu Zamawiający
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze
parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji
standardów;
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2) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i urządzenia równoważne,
zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych
materiałów oraz urządzeń równoważnych, proponowanych ilości i wykazać ich
równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji , ze wskazaniem nazwy, strony
i pozycji, których dotyczy;
3) wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub
inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w projekcie wykonawczym;
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty;
Wykonawca dołączy do formularza oferty „Opis oferowanych rozwiązań równoważnych” który
powinien być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł
ocenić spełnienie wymagań dotyczących tych parametrów oraz rozstrzygnąć, czy
zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku
do opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega , iż „Opis oferowanych rozwiązań
równoważnych” traktowany będzie jako element oferty Wykonawcy i nie będzie podlegał
procedurze wezwania, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp.
4) wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia przedmiot zamówienia opisany jest przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Rozdz. V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2) W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia
podwykonawcy, stosownie do treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
wskazania w formularzu oferty części (zakresu w tym %) zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
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8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem
przewidzianych w ustawie Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli
oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach:
1) związanych
ze
zmianą
terminu
wykonania
zamówienia
związanych
z wprowadzeniem w umowie zmian powodujących konieczność zmiany pierwotnego
terminu realizacji o czas warunkujący wykonanie prac wynikłych z wprowadzonych
zmian;
2) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić
w również w przypadku:
a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa,
niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
3) potrzeby zmiany przedmiotu umowy w przypadku, gdy produkt stanowiący
przedmiot oferty po złożeniu oferty został wycofany z rynku lub zaprzestano jego
produkcji, a proponowany przez wykonawcę produkt posiada co najmniej
równoważne cechy, parametry i funkcjonalności jak produkt będący przedmiotem
oferty;
11. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach
i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach
i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy pzp
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym,
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na
przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego
poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w
ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza oferty –
Załącznik Nr 3 do SIWZ).
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie,
Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, e mail: muzeum@zamek-lancut.pl, telefon: (17) 225 20 08
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zameklancut.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
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3) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących
Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
4) Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia
publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również
realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w
powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż
dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub
powiązanych środków bezpieczeństwa będą udostępniane wyłącznie w celu
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale 21 niniejszej
SIWZ i wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie
6) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak
również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz załączników.
7) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww.
żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Nie przysługuje Panu/-i prawo:
− do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17
ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
− sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych.
9) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza
Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji
międzynarodowej.
11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
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Rozdz. VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie 84 dni od dnia zawarcia
umowy

Rozdz. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje
w niniejszym postępowaniu, możliwość dokonania najpierw oceny ofert,
a następnie zbadanie, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Rozdz. VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia określonych art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.
Rozdz. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA NA PODSAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP
A. Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert,
oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2, wykonawca składa w formie jednolitego
dokumentu. Formularz jednolitego dokumentu określa załącznik nr 2 Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L
3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym
opisano sposób wypełnienia jednolitego dokumentu. Instrukcja wypełniania
jednolitego dokumentu zawarta jest również na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.
W zakresie Części IV Jednolitego Dokumentu (ESPD) Wykonawca może ograniczyć
się do wypełnienia sekcji ∝ w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji w części IV.
Części V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów - nie wypełnia się
Zamawiający utworzył plik ESPD stanowiący załącznik nr 4, który może zostać
wykorzystany w serwisie umożliwiającym wypełnienie i ponowne wykorzystanie
ESPD dostępnym pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/
Po otwarciu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a
potem zaznaczyć > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD”
wczytując plik będący załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje
(pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem
rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD.
3. W przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postepowaniu i musi mieć postać elektroniczną opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy (forma elektroniczna).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiającemu składa JEDZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postpowaniu; JEDZ każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi mieć postać elektroniczną opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do
reprezentowania każdego z tych wykonawców.
B. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
lub na podstawie przepisów ustawy Pzp
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego oraz,
2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie Pzp.
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2. Dla wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia):
1) Wyniki testów oferowanych serwerów opublikowane na stronie www.spec.org na
dzień nie wcześniejszy niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu.

2) Oświadczenie producenta serwera potwierdzające, że elementy, z których zbudowane
są serwery są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane
oraz całe są objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA
3) Karta produktowa oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów
oferowanego sprzętu
4) Oświadczenie producenta serwera, że zaoferowane urządzenie: jest fabrycznie nowe i
pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce.
5) Oświadczenie Producenta oferowanego serwera, iż wymagany w postepowaniu
poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez
Producenta serwera na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu
6) Oświadczenie Producenta oferowanej macierzy, iż wymagany w postepowaniu
poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez
Producenta macierzy na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu
7) Oświadczenie producenta macierzy, że zaoferowane urządzenie: jest fabrycznie nowe
i pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski,
reprezentuje model z bieżącej linii produkcyjnej, nie jest odnawiane i nie jest
urządzeniem demonstracyjnym lub powystawowym.
8) Oświadczenie Producenta oferowanych przełączników SAN, iż wymagany w
postepowaniu poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt na terenie Polski został
zaaferowany przez Producenta przełączników na potrzeby oferty w niniejszym
postępowaniu
9) Oświadczenie Producenta oferowanej biblioteki, iż wymagany w postepowaniu
poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt na terenie Polski został zaaferowany przez
Producenta biblioteki na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu
10) Oświadczenie producenta biblioteki taśmowej, że zaoferowane urządzenie: pochodzi
z autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek Polski lub UE, reprezentuje model z
bieżącej linii produkcyjnej, nie jest odnawiane i nie jest urządzeniem demonstracyjnym
lub powystawowym.
11) Oświadczenie producenta sprzętu że w przypadku wystąpienia awarii dysku
twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk
twardy pozostaje u Zamawiającego.
3. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie;
w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega, dokumenty wykonawca
składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
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4.

5.

6.

7.

8.

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa (w terminie 3 dni od
dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), stosownie do treści art.
24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, zaś w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik 5 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – składa informację 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 ustawy Pzp. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów,
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.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 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. Przepis ust. 5 dotyczący terminu wystawienia stosuje się.
Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli treść informacji przekazanych przez
Wykonawcę w jednolitym dokumencie będzie odpowiadać zakresowi informacji, których
Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów
Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z ze zm.), a także
wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) oraz - w odniesieniu do
JEDZ - wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).

Rozdz.
X.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisaną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
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.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Złożenie oferty oraz JEDZ
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
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2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. (preferowany format .pdf),
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę
dokumentu
elektronicznego,
podpisanego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności,
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
6) 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.
7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail przetargi@zamek-lancut.pl.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail.
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
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publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 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.
4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych – Marek Rejman, e-mail przetargi@zamek-lancut.pl
2) w sprawach merytorycznych: Andrzej Wierzbiński, e-mail: przetargi@zamek-lancut.pl

Rozdz. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres
związania ofertą na kwotę/wartość: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych
00/100);
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 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 (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy
Zamawiającego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587– z adnotacją wadium w
przetargu nr S.203.2.2020,
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres
związania ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy
na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim
terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym
posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła
na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie
przelewu.
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wadium
nie może zawierać postanowień zgodnie z którymi zobowiązanie udzielającego
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zabezpieczenia wadium wygasa w przypadku zwrotu oryginału dokumentu
udzielającemu wadium.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej
treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej,
bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w
przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści
gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek
spowoduje odrzucenie oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust.
7b ustawy Pzp.
W dokumencie wadium gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Muzeum-Zamek w Łańcucie)
dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Muzeum-Zamek w Łańcucie, albo
żądania potwierdzenia przez notariusza (radcę prawnego, adwokata), że podpisy
złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w
imieniu Muzeum-Zamek w Łańcucie, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w
formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych
dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do
występowania w imieniu Muzeum-Zamek w Łańcucie z żądaniem zapłaty).
8. W przypadku składania oferty wspólnej dokument potwierdzający wniesienie
wadium w formie gwarancji lub poręczeń musi wskazywać wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną.
9. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i
zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46

Rozdz. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofert.
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.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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
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dotyczy jedynie
najkorzystniejsza.

Wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

Rozdz. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.
2. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca
w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
(Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający
dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone).
3. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki
stanowiące integralną część SIWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych
formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w
stosunku do wzorów.
4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie
(konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te
występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – podpisy stawia na niej
Wykonawca/ Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy;
3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub
kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu
umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść
pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności:
a) w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy,
oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wskazanie Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa
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(dokument powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których
dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument
powinien być podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/
Pełnomocnikiem.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym
pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo (ciąg
pełnomocnictw) musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.).
Wszystkie pełnomocnictwa lub ich poświadczenia, które Wykonawca załączy do
oferty, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
6. W celu weryfikacji poprawności podpisania oferty lub pełnomocnictwa przez
osobę (osoby) uprawnione do oferty Wykonawca załączy dokument zawierający
informacje o osobach uprawnionych do jego reprezentacji (za dokument taki
należy uznać w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
7. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ ;
2) pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) udzielane osobom podpisującym ofertę,
o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX lit. A SIWZ;
4) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
5) inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy w tym formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Formularz oferty po wypełnieniu musi zostać opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w pkt. 2-4 (w tym wadium w formie niepieniężnej), należy również opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać
udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16
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kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010).
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec
niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w
dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków
wynikających z ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010).
Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być wydzielona do
odrębnego pliku, a plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy
zawrzeć w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
9. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek
o udostępnienie treści wskazanych ofert;
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy
udostępnione;
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali termin,
miejsce i sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje
zainteresowanego Wykonawcę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
11. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia
zawierają dane /informacje w innych walutach niż PLN (złoty polski),
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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Rozdz. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać najpóźniej do godz. 09:00 dnia 24.04,2020 r. zgodnie z
zasadami określonymi w ust. 2 rozdziału X SIWZ. O terminie złożenia oferty
decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej
wprowadzania
Termin składania ofert upływa z dniem 24.04.2020 r. o godz. 9:00
2. Otwarcie ofert:
1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
2) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców
lub osób upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i
pozostałe warunki podlegające ocenie punktowej ofert.
4) Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert
za pomocą klucza prywatnego.
5) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną
udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy Pzp
6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez
odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdz. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór stanowi
Załącznik 3 do SIWZ
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2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji
zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy, oraz
musi zawierać wszelkie opłaty publicznoprawne, w tym z uwzględnieniem
postanowień ust. 4.
3. Cena oferty podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i
nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we
Wzorze Umowy).
4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 5.
5. 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. wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych. Rozliczenia między wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w
złotych polskich.
7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza,
to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek, w następujący sposób:
1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z
dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich
nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w
ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane
w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną
zaokrąglone do 1 grosza;
2) w przypadku sumowania wartości składających się na „Cenę oferty brutto
(suma pozycji od … do …)”– jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie
poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano
poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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Rozdz. XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych
wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
1) Cena C0 (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto
umowy) – waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

CO =

C MIN
x60 pkt
CB

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami matematyki.
2) Okres gwarancji dla serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej – waga 40%,
gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
Okres gwarancji
36 miesięcy gwarancji producenta
48 miesiące gwarancji producenta
60 miesięcy gwarancji producenta
72 miesiące gwarancji producenta
84 miesiące gwarancji producenta

Liczba punktów
0
10
20
30
40

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji
potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną;
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy

– podlegać będzie odrzuceniu.
Jeżeli Wykonawca w ofercie przedstawi różne okresy gwarancji na serwery,
macierze i bibliotekę taśmową na potrzeby oceny ofert przyjęty zostanie
najkrótszy okres zaoferowanej gwarancji
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
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3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych
zgodnie ze wzorem:
P = cena + okres gwarancji dla serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej
4. Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia
informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1, również na stronie internetowej.

Rozdz. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy.
Zawiadomienie to zostanie przesłane na adres skrzynki pocztowej e-mail
wskazany w ofercie wykonawcy. Jeżeli próba przesłania na ww. adres okaże się
negatywna, zawiadomienie może zostać skutecznie przesłane na numer faksu lub
adres e-mail wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie
lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
2. Z wybranym wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia,
w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
3. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
w sposób podany w ust. 1.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia na rzecz Muzeum-Zamek
w Łańcucie. Z treści powyższej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady
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współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców
w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca:
1) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy,
minimalny zakres informacji określa załącznik nr 7;
2) przekaże wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia
skutków na gruncie rozliczeń publicznoprawnych.

Rozdz. XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w niniejszym postępowaniu
Rozdz. XIX. INFORMACJA W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zamówienia zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy.
2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje
dotyczące w szczególności wykonawcy oraz wartości umowy.
Rozdz.
XX.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. 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 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na
stronie internetowej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania Rozdz.
XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – ESPD
Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 –Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Załącznik nr 7 – informacje niezbędne do uzupełnienia umowy
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