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I ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin 

faks: 63 242 30 01 e-mail: dyrektor@ckzkonin.edu.pl  

2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: CKZ 1/2021 

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia:  

Miejsce publikacji ogłoszenia: 
Strona internetowa: http://www.ckzkonin.edu.pl/ogloszenia/ 

Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia , zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie jest bezpłatne. 
 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275-296 Ustawy. 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy postępowanie prowadzi się pisemnie (przez pisemność 

należy rozumieć sposób wyrażania informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 

pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej), w języku polskim.  

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy do czynności podejmowanych przez Zamawiającego oraz 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień 

publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), zwanej dalej „kodeksem cywilnym”, jeżeli przepisy Ustawy nie 

stanowią inaczej.  

4. Obliczanie terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia - zgodnie z art. 111 § 1 

Kodeksu cywilnego;  

2) jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się 

przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło - zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu 

cywilnego;  

3) termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który 

nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca – zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego;  

4) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od 

pracy ani sobotą - zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego;  

5) termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze - zgodnie z art. 

8 ust. 4 Ustawy  

6) dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota - zgodnie 

z art. 8 ust. 5 Ustawy;  

7) termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się 

z upływem ostatniej godziny – zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy;  

https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8) jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia 

się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło - zgodnie z art. 8 ust. 3 

Ustawy;  
 

III. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji przed wyborem oferty 

najkorzystniejszej.  

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej poprzedzającej wybór oferty najkorzystniejszej, 

prowadzonej na zasadach określonych w art. 227 ust. 2 i art. 228-238 ustawy Pzp. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest:  

„WYPOSAŻENIE PRACOWNI OBRABIAREK CNC I WYPOSAŻENIE PRACOWNI 

MECHATRONICZNEJ” 

Zamówienie składa się z 2 części: 

Część 1: Wyposażenie pracowni obrabiarek CNC (Dostawa oraz montażu nowego Centrum 

Obróbczego CNC), 

Część 2: Wyposażenie pracowni mechatronicznej (Dostawa zestawu podzespołów układów 

pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz oprogramowania do sterowników 

przemysłowych). 
 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.(w zależności od części). 

1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Dla części 1: 

42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu  

48151000-1 Komputerowy system sterujący 

Dla części 2: 

38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego 

sterowania  

48151000-1 Komputerowy system sterujący 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 

ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

• dla części 1 – do 60 dni od dnia podpisania umowy 

• dla części 2 – do 60 dni od dnia podpisania umowy 

(Termin realizacji zamówienia jest oceniany w kryterium oceny ofert) 
 

VI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
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1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane są w przy użyciu: 

 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 poczty elektronicznej (email): sekretariat@ckzkonin.edu.pl 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Korespondencję uważa się za 

przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1. Lidia Jastrzębska tel.: 63 242 30 01 e-mail.: sekretariat@ckzkonin.edu.pl 

2. Adam Mazgajczyk tel.: 63 242 30 01 e-mail.: dyrektor@ckzkonin.edu.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”.  

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. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email: sekretariat@ckzkonin.edu.pl 

Wykonawca może złożyć w szczególności:  

 np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert);  

 np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na wezwanie 

Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert).  

9. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej 

z adresem email: sekretariat@ckzkonin.edu.pl może przesyłać do Wykonawców w szczególności np. 

odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub 

podmiotowych środków dowodowych, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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10. 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. 1 adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zapytania dotyczące SWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust. 1 z adnotacją: Zapytania 

i podaniem nazwy (tytułu) oraz ID postępowania.  

12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej, przedłuża termin składania 

ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa wyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców 

w celu wyjaśnienia treści SWZ.  

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym  

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy (przesłanki obligatoryjne).  

Na podstawie powyższego przepisu, z niniejszego postępowania wyklucza się Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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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 2010r. 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 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2012 r. Poz. 769 ze zm.),  

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, 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 
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być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

2. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy zostanie zweryfikowany na 

podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 

Ustawy jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4., są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4., nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, 

czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 
 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMNETY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONACY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
 

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: 

 Formularz ofertowy. 

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór 

stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
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z  przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w załączonym wzorze Formularza oferty. 

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIKI NR 2 I 3 DO SWZ 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ. Zobowiązanie lub inne 

dokumenty muszą określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasób, 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) 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 roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą 

 pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 
 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 

108 Ustawy. 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ  
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa ww. oświadczenie każdego z tych podmiotów.  
 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. 
 

X. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu o podwykonawcach – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
 

XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

3. Lidia Jastrzębska tel.: 63 242 30 01 e-mail.: sekretariat@ckzkonin.edu.pl 

4. Adam Mazgajczyk tel.: 63 242 30 01 e-mail.: dyrektor@ckzkonin.edu.pl  
 

XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.07.2021r., 

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 określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium (jeżeli dotyczy) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania 

ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza.  
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA SKŁADANYCH 

DOKUMENTÓW 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz 

warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług 

zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem 

internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem 

internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty 

Ważne zalecenie!  
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, 

wewnętrzny) Wykonawca dołącza uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem 

podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 

formatu XAdES. 

3. Sposób 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 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913) 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 musi ten plik zaszyfrować.  

Uwaga!: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 

z plikami stanowiącymi ofertę.  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, 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.  

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną. 

8. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.  

9. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty. Wykonawca powinien zapoznać się z 

całością SWZ, której integralną część stanowią załączniki.  

10. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 

podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy 

osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba 

uprawniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 

 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XIV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Termin składania ofert: 

1. Wykonawca składa ofertę 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.  

2. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”.  

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2021r. do godziny 15.00 

4. Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy CKZ 1/2021 

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

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt. 3. 

Termin otwarcia ofert:  

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.06.2021r. 

o godz. 18.00, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofertowa brutto wynika z wypełnionego przez Wykonawcę Formularza oferty, który 

został zdefiniowany w systemie przez Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca 

podaje cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia. (z uwzględnieniem kwoty 

podatku od towarów i usług Vat) Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

w systemie jest podawana w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 

(Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). 

2. W przypadku udziału osób fizycznych, cena oferty musi zawierać obligatoryjne obciążenia 

z tytułu składek ZUS i Fundusz Pracy po stronie pracownika i pracodawcy. Zamawiający 

zaleca skorzystanie z ogólnodostępnych kalkulatorów wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło 

w celu ustalenia wysokości obowiązkowych odtrąceń dokonywanych przez Zamawiającego. 
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3. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku 

z realizacją zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT), w szczególności 

obejmujące udział wykazanego eksperta. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT,WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert – w ramach każdej Części zamawiający uzna oferty za spełniające 

wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:  

1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym SWZ,  

2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,  

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferta nie podlegające odrzuceniu.  

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert przedstawione w tabelach poniżej.  

4. Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert:  
 

Część 1: Wyposażenie pracowni obrabiarek CNC (dostawa oraz montażu nowego Centrum 

Obróbczego CNC), 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena brutto (C) 60% 

2. Termin dostawy (D) 20% 

3. Okres gwarancji (G) 20% 
 

Kryterium:  
Cena brutto (C) będzie ocenianie na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto:  

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

C = Cn/Cb x 100 x 60% 

gdzie: 

𝐶 - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie za podaną cenę brutto  

𝐶𝑛- najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert  

𝐶𝑏- cena brutto ocenianej oferty podana przez danego wykonawcę 
 

Kryterium:  

Termin dostawy (D):  

 Termin dostawy 60 dni = 0 pkt. 

 Termin dostawy 53 dni = 10 pkt.  

 Termin dostawy 46 dni = 20 pkt.  

 

Kryterium:  

Okres gwarancji (G):  

 Okres gwarancji 24 miesiące = 0 pkt. 

 Okres gwarancji 30 miesięcy = 10 pkt.  

 Okres gwarancji 36 miesięcy = 20 pkt.  
 

Łączna liczba punktów, jaką otrzyma badany produkt będzie stanowiła sumę punktów 

Sum – łączna liczba punktów 

Sum = C + D + G 

Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
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Część 2: Wyposażenie pracowni mechatronicznej (dostawa zestawu podzespołów układów 

pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz oprogramowania do sterowników 

przemysłowych). 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena brutto (C) 60% 

2. Termin dostawy (D) 20% 

3. Okres gwarancji (G) 20% 

 

Kryterium:  
Cena brutto (C) będzie ocenianie na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto:  

Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

C = Cn/Cb x 100 x 60% 

gdzie: 

𝐶 - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie za podaną cenę brutto  

𝐶𝑛- najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert  

𝐶𝑏- cena brutto ocenianej oferty podana przez danego wykonawcę 
 

Kryterium:  

Termin dostawy (D):  

 Termin dostawy 60 dni = 0 pkt. 

 Termin dostawy 53 dni = 10 pkt.  

 Termin dostawy 46 dni = 20 pkt.  
 

Kryterium:  

Okres gwarancji (G):  

 Okres gwarancji 24 miesiące = 0 pkt. 

 Okres gwarancji 30 miesięcy = 10 pkt.  

 Okres gwarancji 36 miesięcy = 20 pkt.  

 

Łączna liczba punktów, jaką otrzyma badany produkt będzie stanowiła sumę punktów 

Sum – łączna liczba punktów 

Sum = C + D + G 

Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
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2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a), na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

Ustawy, 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.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt.. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o dzielenie zamówienia, w tym na zapisy wzoru umowy,  

b) 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 którem mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

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

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.  
 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Koninie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw funduszy 

i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Al. Niepodległości 34; 61-

713 Poznań.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Koninie możliwy jest poprzez e-mail: iod@konin.um.gov.pl;  

3. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa w następujących celach:  

a) aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie 

kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 
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monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 

b) - zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 

4. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym 

uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ; 

5. Dane osobowe Wykonawcy zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu 

Regionalnego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań oraz beneficjentowi realizującemu 

projekt którym jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, ul Kard. S. Wyszyńskiego 

3a, 62-510 Konin. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 

ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020;  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione do ich otrzymania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz 

administratora; 

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa;  

8. Dane Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane;  

9. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy przysługują następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania 

lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualności informacji;  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o podwykonawcach,  

Załącznik nr 7 – Wzór umowy,  

Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1; 

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia dla części 2; 

 


