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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Pełna nazwa Zamawiającego: 

Urząd Statystyczny w Białymstoku 

15-875 Białystok, ul. Krakowska 13 

 tel.: (+48) 85 7497 715,  

 e-mail: sekretariatUSBST@stat.gov.pl  

 REGON 000331547; NIP: 542-25-08-746 

 

II. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI 

 

1. Zamawiający udostępnia Specyfikację Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia pod adresem internetowym: 

 strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 strona internetowa: https://bialystok.stat.gov.pl/  

2. 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.  

 MiniPortal to narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego 

z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń 

i dokumentów. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) w sprawach merytorycznych: w częściach I, III i IV tel. 85 749 77 88 e-mail:  

InformatoriumUSBST@stat.gov.pl, w części II tel. 85 749 77 50 e-mail: 

POBRBialystok@stat.gov.pl, 

2) w sprawach proceduralnych: tel. 601 611 353 

4. 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”. 

5. 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). 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

mailto:sekretariatUSBST@stat.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bialystok.stat.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:InformatoriumUSBST@stat.gov.pl
mailto:POBRBialystok@stat.gov.pl
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7. 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. 

8. Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

III. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów 

unijnych o jakich mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w trybie podstawowym, w którym 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą 

ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SWZ, stosuje się zapisy ustawy Pzp, aktów 

wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przeprowadzenie działań 

popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim – część 2. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub 

większą liczbę z ww. części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę 

częściową oddzielnie. Ilekroć w SWZ nie wskazano, iż dany zapis dotyczy 

konkretnej części zamówienia, należy przyjąć, że jest to zapis taki sam dla każdej 

części zamówienia. 

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych 

w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej 

części zamówienia. 

 

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 95 USTAWY PZP 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 i 438 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

polegające na wykonywaniu usługi. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszego postępowania 

w terminie do: 

 Część I - 90 dni kalendarzowych od 1 lipca 2021 r., przy czym powyższy termin 

obejmuje realizację całości zamówienia wynikającą z dokumentacji. 

 Część II – w okresie do 30 września 2021 r., przy czym powyższy termin obejmuje 

realizację całości zamówienia wynikającą z dokumentacji.  

 Część III - 90 dni kalendarzowych od 1 lipca 2021 r., przy czym powyższy termin 

obejmuje realizację całości zamówienia wynikającą z dokumentacji. 

 Część IV - 90 dni kalendarzowych od 1 lipca 2021 r., przy czym powyższy termin 

obejmuje realizację całości zamówienia wynikającą z dokumentacji. 

 

 

VII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 108 I ART. 109 ustawy Pzp 

 

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 

– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 

te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło 

do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na podstawie art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; 

2.2  Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; 

2.3  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; 

2.4  Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu 

o treść art. 58 ustawy Pzp. 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

2) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 3, zostanie wybrana, 

Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4. 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 finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych             

- zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). 

6. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, 

w szczególności: 

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 
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Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 

winy. 

8. 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. 

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zasoby zdolności technicznych 

lub zawodowych przez podmioty udostępniające pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

 

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 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 odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

2. Zgodnie z art. 274 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
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złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych 

na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

4. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 

118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się 

w postaci elektronicznej. Pozostałe dokumenty, informacje i oświadczenia 

sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty 

elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2) Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

3) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe 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, zwane dalej dokumentami potwierdzającymi umocowanie 

do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej upoważnionymi 

podmiotami, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

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

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

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 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. 

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej o którym mowa w pkt. 4, dokonuje w przypadku: 
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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) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - 

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia; 

c) pełnomocnictwa - mocodawca. 

d) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz. 

6) 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. 

5. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa (oryginał w postaci 

elektronicznej podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym lub elektroniczna kopia dokumentu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, 

o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, 

upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 

6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza 

przysięgłego. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

2) dokument, o którym mowa w pkt. 7.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1), zastępuje się je odpowiednio 

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, 

lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. W niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 7.2). 

9. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi 

zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 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 oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

12. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, aktualne 

na dzień ich złożenia. 

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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. 

 

XI. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w Rozdziale XIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” poprzez ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
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Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: SekretariatUSBST@stat.gov.pl . 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 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  

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 5, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

7. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie 

o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

treści SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

8. Przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 6 nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na https://miniportal.uzp.gov.pl/ przesłanych przez 

Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 

może trafić do folderu SPAM. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona 

zostanie na https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

 

 

mailto:SekretariatUSBST@stat.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany od dnia upływu terminu 

składania ofert do dnia 30.06.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

terminu związania ofertą 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. Przedłużenie 

terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru - 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ. 

3. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki 

stanowiące integralną część SWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych 

formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych 

w stosunku do wzorów.  

4. Korzystanie z https://miniportal.uzp.gov.pl/ przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” przez ePUAP, udostępnionego 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, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja 

UzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.  Wykonawca zobowiązany jest 

zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych 

dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie 

zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania 

z systemu miniPortal wskazane w instrukcji użytkownika i SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20UzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20UzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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9. 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, Wykonawca, w 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.  

UWAGA: Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest 

wykazać, tzn. udowodnić wraz z przekazaniem takich informacji, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie 

uzasadnienia, ewentualnie dowodów. Samo zabezpieczenie informacji poprzez 

oznaczenie, jako część niejawna oferty nie jest wystarczające do uznania przez 

Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu 

zachowania poufności. 

10. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 

VIII, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę, 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy (prawo do podpisania oferty i innych 

oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą), w przypadku, gdy fakt 

umocowania nie wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych 

i bezpłatnych bazach danych. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione 

w formie oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo notarialnie poświadczonej 

kopii w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 

o notariacie). Postanowienia, o których mowa wyżej, stosuje się odpowiednio 

do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” poprzez ePUAP, udostępnionego na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

14. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot udostępniający zasoby, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
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o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

17. 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 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 (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. 

18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp. 

19. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

20. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i zgodność jej treści z treścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

21. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

22. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

formatów: .zip i .7Z.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 
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24. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów 

w weryfikacji plików. 

25. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 

czasu do zakończenia przyjmowania ofert.  

26. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2. 

27. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach 

po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty 

w postępowaniu. 

28. Oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 5 ustawy Pzp. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów SWZ 

warunków zamówienia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale XI niniejszej SWZ. 

29. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.06.2021 r., do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r., o godzinie 10:30. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp, tj. informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty ostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
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XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej 

oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji 

przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia 

za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 

Kodeksu cywilnego. 

2. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia przedmiotu umowy, a wynikające wprost z opisu przedmiotu 

zamówienia, projektu umowy oraz SWZ. 

3. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, 

zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej należy podać 

podstawę prawną. 

4. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo 

i słownie. 

5. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna, gdyż zostanie wprowadzona 

do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez 

okres realizacji zamówienia. 

6. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna 

obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ. 

7. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią 

zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, 

że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich 

częściach niniejszej SWZ i projektowanych postanowieniach umowy. Mając 

na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki 

oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych 

Umową. 

8. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 

pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), pomocniczo – zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, 

sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.  

9. 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.  

10. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
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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. 

Brak takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BEDZIE prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Część I: KONKURS FOTOGRAFICZNY  

a) cena ofertowa – waga kryterium: 100 % 

2) Część II: WYSTAWA 

a) cena ofertowa – waga kryterium: 100 % 

3) Część III: PROMOCJA AUTOBUSOWA 

a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 % 

b) ilość pojazdów – waga kryterium: 40 % 

4) Część IV: PROMOCJA ZEWNĘTRZNA NA PACZKOMATACH 

a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 % 

b) ilość paczkomatów – waga kryterium: 40 % 

 

2. Punkty w ramach ww. kryteriów zostaną przyznane w następujący sposób: 

1) Część I: KONKURS FOTOGRAFICZNY  

a) cena ofertowa – waga kryterium: 100 % 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: 

Pc= (Cn/Co) x 100 pkt 

WYJAŚNIENIE: 

Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych 

Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

2) Część II: WYSTAWA 

a) cena ofertowa – waga kryterium: 100 % 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: 

Pc= (Cn/Co) x 100 pkt 

WYJAŚNIENIE: 

Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych 

Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
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3) Część III: PROMOCJA AUTOBUSOWA 

a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 % 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: 

Pc= (Cn/Co) x 60 pkt 

WYJAŚNIENIE: 

Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych 

Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

b) ilość pojazdów – waga kryterium: max 40 % 

Liczba punktów w kryterium ilość pojazdów będzie liczona według wzoru: 

Ic= (Ip/In) x 40 pkt 

WYJAŚNIENIE: 

Ic - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium ilość pojazdów 

Ip – ilość pojazdów w oferowanej ofercie, spośród ofert nieodrzuconych 

In – największa ilość pojazdów spośród złożonych i niepodlegających odrzuceniu 

ofert. 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

 

UWAGA: 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ, jeżeli 

Wykonawca w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wskaże poniżej 

minimalnej liczby autobusów na których zapewni przygotowanie i naniesienie 

reklamy tj. na 4 autobusach w komunikacji miejskiej w Łomży, 5 autobusach w 

komunikacji miejskiej w Suwałkach, 5 autobusach w komunikacji miejskiej w Bielsku 

Podlaskim, 6 autobusach w komunikacji łączącej miejscowości położone w pobliżu 

miast Białystok, Łomża, Siemiatycze, Zambrów, Suwałki, Grajewo, Augustów, 

Supraśl, Mońki, Wysokie Mazowieckie z tymi miastami. 

 

4) Część IV: PROMOCJA ZEWNĘTRZNA NA PACZKOMATACH 

a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 % 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: 

Pc= (Cn/Co) x 60 pkt 

WYJAŚNIENIE: 

Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych 

Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

b) ilość paczkomatów - waga kryterium: 40 % 

Liczba punktów zostanie przyznana następująco: 

 40 paczkomatów – 0 pkt 
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 41 paczkomatów – 8 pkt 

 42 paczkomaty – 16 pkt 

 43 paczkomaty – 24 pkt 

 44 paczkomaty – 32 pkt 

 45 paczkomatów – 40 pkt 

Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

UWAGA: 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ, jeżeli 

Wykonawca 

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ): 

 nie wskaże liczby paczkomatów, 

 liczba paczkomatów będzie wynosiła mniej niż 40 sztuk. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert - na podstawie 

informacji podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą 

ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt. 5, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę 

lub koszt. 

7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 

ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

9. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 

ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

  

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  
 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie 

podpisana umowa. 

2. Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projektowane 

postanowienia umowy na wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych 

w art. 454 - 455 ustawy Pzp. 

4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę 

zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy 

wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystnie bądź neutralne dla 

Zamawiającego. 

5. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach 

projektowanych postanowień umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego. 

 

XX. INFORMACJE O FORMLNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

       

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, przekazując informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie, Zamawiający zamieści 

informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

2. Zamawiający zawiera umowę  w sprawie zamówienia publicznego, 

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.  

3. Zamawiający może zawrzeć  umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

5. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach 

umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
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przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 

dokonać  ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 

w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie. 

 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA 

PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy, stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania ewentualnych nazw (firm) 

Podwykonawców w ofercie - o ile na etapie składania ofert firmy Podwykonawców 

są znane; 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, kluczowych zadań przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ 

wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp              

- fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 

z pełnomocnikiem; 

3) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania 

dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dane 

pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać 

pełnomocnik. 

4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać 

do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
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5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są 

na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp złożyć wraz z ofertą oświadczenie, 

stanowiące załącznik do SWZ, z którego wynika, które usługi będą wykonywać 

poszczególni Wykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotów, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  

w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. 

Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 

SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
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można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 

do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni 

od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane 

pracowników do kontaktów roboczych.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 

z 2018 r.) (w skrócie „RODO"), informuję, że: 

3. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Urzędu 

Statystycznego w Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 13; 

4. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Statystycznym w 

Białymstoku: IOD_USBST@stat.gov.pl; 

5. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia 

publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia 

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przechowywane  przez okres 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji umowy oraz po 

zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów archiwalnych; 

7. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp 

oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy 

art. 28 ust. 3 RODO; 

mailto:IOD_USBST@stat.gov.pl
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8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

 prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach 

określonych w art. 17 RODO; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 

18 RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

XXIV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 

1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

9. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

XXV. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza ofertowego  

2) Załącznik nr 2 do SWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umów na każdą z części 

4) Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 

 


