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Polska-Wadowice: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2021/S 255-673409

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 7218342100000
Adres pocztowy: Batorego 2
Miejscowość: Wadowice
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 34-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Peret
E-mail: daria.peret@powiatwadowicki.pl 
Tel.:  +48 338734200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatwadowicki.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług
Numer referencyjny: NIZ.272.PN.5.2021

II.1.2) Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego oprogramowania wraz z wdrożeniem elektronicznych usług 
publicznych w podziale na części w ramach projektu pn. „Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Wadowicach”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) Część 1 – Dostawa i wdrożenie e-Usług
− Portal interesanta
− Portal budżetowy
− Portal pracowniczy
2) Część 2 - Dostawa systemu wspomagającego obsługę informacyjną
− System wspomagający obsługę informacyjną w urzędzie

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie e-Usług
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wadowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego oprogramowania wraz z wdrożeniem elektronicznych 
usług publicznych w podziale na części w ramach projektu pn. „Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Wadowicach”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) Część 1 – Dostawa i wdrożenie e-Usług
− Portal interesanta
− Portal budżetowy
− Portal pracowniczy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia wad w okresie gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna w zakresie szkoleń / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej 
„Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa systemu wspomagającego obsługę informacyjną
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wadowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego oprogramowania wraz z wdrożeniem elektronicznych 
usług publicznych w podziale na części w ramach projektu pn. „Uruchomienie e-usług publicznych w Starostwie 
Powiatowym w Wadowicach”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) Część 2 - Dostawa systemu wspomagającego obsługę informacyjną
− System wspomagający obsługę informacyjną w urzędzie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

31/12/2021 S255
https://ted.europa.eu/TED

3 / 10



Dz.U./S S255
31/12/2021
673409-2021-PL

4 / 10

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej 
„Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Zamawiający informuje również w tym miejscu 
(ze względu na ograniczenia techniczne ilości znaków niniejszego formularza) o podstawach wykluczenia z 
postępowania oraz o pozostałych informacjach dotyczących postępowania.O udzielenie zamówienia ubiegać 
się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII SWZ i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI SWZ, z zastrzeżeniem wymogów 
określonych poniżej:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający 
brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu;
c) wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;oświadczenie, o którym mowa powyżej musi 
być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. musi być złożona w postaci elektronicznej i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta 
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została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej;
ciąg dalszy poniżej w pkt III.1.2)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.2. dotyczące sytuacji ekonomicznej wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, 
że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca złoży informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem:
a) w odniesieniu do części 1 – w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych polskich;
b) w odniesieniu do części 2 – w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych polskich;
Ciąg dalszy podmiotowych środków dowodowych:
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 
VIII ust. 3 pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w 
Rozdziale VII SWZ, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, podmiotowe środki dowodowe 
wymienione w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, 
liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego 
przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.1.1 i zostać sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego 
przez Zamawiającego dla każdej części, w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1.2 (dotyczy Część 1).
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem.
Informacja, o której mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego 
przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym krótszym okresie należycie wykonał:
a) w odniesieniu do części 1 - dwie dostawy systemu informatycznego wraz z wdrożeniem elektronicznych 
usług publicznych, o wartości minimum 500 000,00 złotych polskich brutto każda;
b) w odniesieniu do części 2 - należycie wykonał dwie dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem systemu 
multimedialnego o wartości minimum 50.000,00 złotych polskich brutto każda;
2) że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co 
najmniej:
a) w odniesieniu do części 1
- jedną osobą, która pełniła funkcję Kierownika Projektu po stronie wykonawcy w co najmniej 2 zamówieniach 
obejmujących swym zakresem dostawę i wdrożenie systemu informatycznego o wartości co najmniej 
500.000,00 zł brutto każde - osoba ta w niniejszym zamówieniu będzie pełnić funkcję Kierownika Projektu;
- minimum 2 osobami, które brały udział jako wdrożeniowcy w co najmniej dwóch zamówieniach obejmujących 
swym zakresem wdrożenie systemu informatycznego;
Zamawiający nie dopuszcza jednocześnie pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji, wymienionych powyżej.
b) w odniesieniu do części 2 - Zamawiający nie stawia warunku
W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać 
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania dostawy.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-
prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę według formuły „spełnia – nie 
spełnia”.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający informuje również w tym miejscu (ze względu na ograniczenia techniczne ilości znaków 
niniejszego formularza) o wykazie przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą
W odniesieniu do części 1:
1) oprogramowanie zawierające funkcjonalności, określone w załączniku nr 2 do SWZ w punktach 
oznaczonych indeksem PO, w postaci próbki tj. zestawu demonstracyjnego składającego się z: komputera 
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przenośnego (laptopa) z zainstalowanym oprogramowaniem zawierającym dane demonstracyjne wraz z filmem 
instruktażowym z lektorem w języku polskim, pokazującym sposób osiągnięcia w/wym. funkcjonalności.
Próbka musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ w Rozdziale VII 
– „Wymagania dotyczące próbki” i przekazana w sposób określony w Rozdziale X ust. 13.;
W odniesieniu do części 2:
1) dokumenty (katalog, folder lub dokumentacja techniczna) pochodzące od producenta oferowanych urządzeń 
zawierające parametry jakościowe towaru oferowanego w Części 2, określone indeksem DT w Załączniku 
nr 2 do SWZ. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której pozycji 
Opisu przedmiotu zamówienia – „Parametry jakościowe” on dotyczy;
2) deklaracja zgodności UE (certyfikat CE) dla oferowanego monitora, oraz systemu wideokonferencyjnego;
3) certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych zgodnych 
z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta oferowanego 
monitora;
4) certyfikat zgodności z dyrektywą WEEE lub oświadczenie producenta oferowanego monitora o spełnieniu 
obowiązków w zakresie postępowania z odpadami WEEE;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym we wzorze umowy. We wskazanym 
wzorze zawarto min. warunki zmian umowy.
Uwaga, ze względu na ograniczenia niniejszego publikatora w zakresie dotyczącym ilości znaków wyjaśnia się, 
że pełna dokumentacja postępowania, w tym SWZ z załącznikami, w której zawarto pełną instrukcję

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortal.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie 
ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w niżej wymienionych wysokości:
1)w odniesieniu do Części 1 – 15 000,00 PLN;
2)w odniesieniu do Części 2 – Zamawiający nie wymaga wadium;
2Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572)
4Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Starostwo 
Powiatowe w Wadowicach Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Wadowicach 63 8111 1019 2002 2002 7607 
0004.
5Wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.
6Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8Zamawiający dokona zatrzymania wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp.
1.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 musi być złożona, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej tj. musi być złożona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
2.Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy.
4.Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 
najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
5.Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę muszą być w języku polskim.
6.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone przez wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, 
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przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych: .doc, .docx, .rtf, .odt. .pdf., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 10, przekazywane w postępowaniu, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych .doc, .docx, .rtf, .odt. .pdf., lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w 
Rozdziale X ust. 5.
9.Do oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 należy dołączyć:
1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 (jeżeli 
dotyczy),
2)pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3 (jeżeli dotyczy),
3)dowody na odstąpienie od wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 (jeżeli dotyczy).
4)oświadczenie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się - zgodnie z art. 117 ust 4 Ustawy Pzp 
(jeżeli dotyczy).
10. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę, przedmiotowe środki dowodowe oraz 
oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: preze@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: prezes@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: http://www.uzp.gov.pl
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2021
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