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I. Zamawiający 

 

Fundacja Wodna Służba Ratownicza 

ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław 

NIP 894-306-30-99 

REGON: 361741969 

KRS: 0000561946 

e-mail: biuro@obslugaratownicza.pl  / tel. (+48) 668 677 458  

Adres strony, na której dostępna jest SIWZ – www.obslugaratownicza.pl   

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  
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3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1170 z późn. zm.).  

 

III. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonaru poszukiwawczego holowanego, 

pracującego w technologii CHIRP, dwuczęstotliwościowy, zapewniający uzyskanie 

zobrazowania na zasięgu co najmniej 80 m dla niskiej częstotliwości jego pracy oraz 

co najmniej 25 m dla wysokiej częstotliwości jego pracy.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

- 38113000-0 Sonary 

 

IV. Informacja dotycząca powierzenia zamówienia podwykonawcom  

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców w ofercie – jeśli są znane (wzór – Załącznik 

nr 1 do SWZ).  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

V. Oferty częściowe i wariantowe 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

 

Od podpisania umowy do 31.05.2021 r.  
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VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się 

Wykonawców w stosunku do których zachodzi jedna lub więcej przesłanek 

określonych art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku 

wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 

świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp). „Wykonawcy 

mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, 

konsorcjum) - art. 58 ustawy Pzp.  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej.  

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że: w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie, co najmniej jedną dostawę odpowiadające swoim rodzajem dostawie 

przedmiotu zamówienia, tj. dostawę sonaru poszukiwawczego holowanego o 

wysokiej częstotliwości min. 1700 kHz o wartości min. 250.000,00 zł 

bruttooraz załączy dowody że te dostawy zostały wykonane należycie. 

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających 

dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni 

kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu). Informacja dotycząca udostępnienia zasobów.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych.  

3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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4. W sytuacji spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do 

oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają 

poszczególni Wykonawcy – oświadczenie dotyczące powyższego stanowi Załącznik nr 

6 do SWZ.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego 

warunku na podstawie danych i informacji zawartych w oświadczeniu załączonym 

do oferty, zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 2 do SWZ oraz w przypadku 

Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie dokumentów 

złożonych na wezwanie Zamawiającego, potwierdzających powyższe oświadczenie. 

 

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

 

UWAGA: Niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty Wykonawcy składają 

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej lub 

poczty elektronicznej.  

1. Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie jak we Wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 

do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

Stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie powyższe składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w 

zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie 

podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia.  

1.1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w 

art. 117 ust. 4 ustawy Pzp tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres 
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przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Złożenie oświadczenia 

wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej lub poczty elektronicznej w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień składania 

podmiotowych środków dowodowych jak niżej.  

2.1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 

 2.1.1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w 

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

UWAGA:    

Powyższe oświadczenie składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego zasobach polega 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1.1) dotyczące tych 

podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania.  

Wykonawca, który polega na podwykonawcach niebędących podmiotami 

udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w pkt 2.1.1) dotyczące 

tych podmiotów,potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania.  

2.2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:  

2.2.1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 (wzór – Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z dowodami 

określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

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.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby 

składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór – Załącznik nr 4 do 
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SWZ). Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz w 

szczególności określa:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.  

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

5. Forma składania podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń.  

1) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, 

pod rygorem nieważności:  

- w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; lub  

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne 

niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia,podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 3) powyżej, dokonuje w przypadku:  
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a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

b) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą.  

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 3), może dokonać również notariusz.  

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa ppkt 6), dokonuje w przypadku: a) podmiotowych 

środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; b) 

pełnomocnictwa - mocodawca  

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 6) powyżej, może dokonać również notariusz. 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

X. 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 
adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

 
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Mateusz Zatka, tel. (+48) 668 677 458 email biuro@obslugaratownicza.pl  
 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 
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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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
i „Formularza 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. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako 
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na 
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
przekazywany przez Wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez 
platformę zakupową bez możliwości jego otwarcia przez Zamawiającego przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

 

9. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf.  

 

10. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

11. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy 
zakupowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub za pomocą poczty elektronicznej 
biuro@obslugaratownicza.pl  Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy 
spełnieniu odpowiednich przesłanek, zostaną opublikowane na platformie 
zakupowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz stornie internetowej 
http://wodnasluzbaratownicza.pl/ W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.  

 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w 
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w 
niniejszej SWZ.  

 

13. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem 
WSR-093/1/21. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we 
wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://wodnasluzbaratownicza.pl/
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XI. Wymagania dotyczące WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia WADIUM. 

 

XII. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

28.03.2021 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert  

 

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

 

2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

 

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31)  

 

4. Oferta musi zawierać:  

1) wypełniony Formularz oferty (wzór – Załącznik nr 1 do SWZ),  

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jak 

we Wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,  

3) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotów 

udostępniających zasoby - (w sytuacji, gdy Wykonawca polega na 

zdolnościach innych podmiotów) zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (wzór – Załącznik nr 4 do SWZ),  

4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( jeżeli 

dotyczy) (wzór – Załącznik nr 6 do SWZ),  
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5) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została 

wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze 

lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),  

6) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika konsorcjum (jeżeli ofertę składają 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).  

 

5. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją 

treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń 

będących załącznikami do niniejszej SWZ.  

 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.  

 

8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w 

dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego 

pełnomocnika. 

 

9. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego 

upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę 

podpisuje pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty 

pełnomocnictwo.  

 

10. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w postaci 

elektronicznej.  

 

11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  

 

12. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

 

13. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

 

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku występowania w 

ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), które Wykonawca będzie chciał 

zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym pliku z 

dopiskiem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”  

1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy - 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
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powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

 

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie 

(oznaczenie/opisanie) przez Wykonawcę dokumentów określonych jako 

zastrzeżone.  

 

4) Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych 

„są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej” (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp), w związku z 

czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z 

zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne.  

 

5) Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca będzie przedstawiał 

wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa o ile zostaną wobec nich 

wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej. 

 

XIV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej 
„wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
adres poczty e-mail, na który może być prowadzona korespondencja związana z 
postępowaniem. 
 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 
 

5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
26.02.2021 r. do godz. 11:00. 

 
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini 
portalu 

 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
 

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2021 r. o godz. 11:00.  
 

9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i 
następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

 

10. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 

11. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

 

12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:  

 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

XV. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Cenę brutto oferty należy podać w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 

do SWZ.  

2. Cenę brutto oferty na dostawę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Podane w Formularzach cenowych na dostawę ceny jednostkowe netto są stałe i 

nie mogą ulec zmianie przez cały czas obowiązywania umowy.  

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
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oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich wagami:  

1. Cena brutto (C) - 60%  

2. Parametry techniczne sonaru (T) - 40%  

Ad. 1. Kryterium: Cena brutto - 60% Oferta z najniższą ceną otrzyma 

maksymalną ilość punktów, tj. – 60.  

Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie 

dokonana wg następującego wzoru:  

 

           Cn 
Wc = --------- x R  
           Co 
 

Wc = wartość punktowa w kryterium cena brutto  

Cn = najniższa cena brutto  

Co = cena brutto ocenianej oferty  

R = waga = 60  

 

Ad. 2. Kryterium: Parametry techniczne sonaru – 40% 

W zakresie kryterium „Parametry techniczne sonaru” Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 40 pkt. 

1) za zaoferowanie sonaru o wysokiej częstotliwości w zakresie 1700 kHz – 1799 

kHz – 5 pkt, 

2) za zaoferowanie sonaru o wysokiej częstotliwości w zakresie 1800 kHz – 1899 

kHz – 25 pkt, 

3) za zaoferowanie sonaru o wysokiej częstotliwości w zakresie 1900 kHz lub więcej 

40 pkt, 

 

XVII. 
Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i 

terminie podpisania umowy, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
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2. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną 

wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia 

odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki 

– jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników 

(zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych).  

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Wykonawca, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, najpóźniej w chwili podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 

dotyczące wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z 

Zamawiającym, z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, faks lub e - mail. 

 

XVIII. 
Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy 

 

1. Treść Projektowanych postanowień umowy znajduje się w Załączniku nr 7 do 

SWZ.  

2. Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wynik naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
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 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w 

Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XX. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 

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) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1). 

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest 
Fundacja Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 
50, 50-227 Wrocław. KRS 0000561946, NIP 894-306-
30-99. Tel. (+48) 668 677 458, e-mail: 
biuro@obslugaratownicza.pl 

Cele przetwarzania 
danych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych 
bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

Podstawa prawne 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp 

Okres przechowywania 
danych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 
minimum 5 lat 

Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom 
lub osobom, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 

art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z 
przetwarzaniem danych osobowych:  
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, • prawo 
żądania sprostowania Twoich danych osobowych*,  
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich 
danych osobowych, Aby skorzystać z powyższych praw, 
skontaktuj się z nami  

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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XXI. Załączniki 

 

1. Formularz oferty Załącznik nr 1 do SWZ 

2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 2 do SWZ 

3. Wykaz dostaw Załącznik nr 3 do SWZ 

4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 4 do SWZ 

5. Oświadczenie aktualności informacji Załącznik nr 5 do SWZ 

6. 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 6 do SWZ 

7. Wzór umowy Załącznik nr 7 do SWZ 

8. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do SWZ 

 


