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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Najwyższa Izba Kontroli
02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57,
tel. 22 444 57 14, fax 22 444 54 15,
e-mail: nik_zp@nik.gov.pl
adres strony internetowej: www.nik.gov.pl
adres strony prowadzonego postępowania: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem będą udostępniane na stronie 
tytułowego postępowania, pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 
ust. 2 w związku z art. 132 -  139 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3. Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w ustawie Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, tj. dostawa i przeniesienie na 
Zamawiającego własności:

1.1 108 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 14 cali (typ A), wraz
z akcesoriami, z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, 39 sztuk toreb oraz 
69 sztuk plecaków do komputerów przenośnych, o których mowa powyżej,

1.2 232 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 15 cali (typ B), wraz
z akcesoriami, z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym, 81 sztuk toreb oraz 
151 sztuk plecaków do komputerów przenośnych, o których mowa powyżej;

fabrycznie nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Równoważność

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zgodnie z postanowieniami art. 99 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu 
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Opis równoważności oprogramowania znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

3.1 Załączniku nr 1 do SWZ -  Opis równoważności oprogramowania.
3.2 Załączniku nr 2 do SWZ -  Wzór Formularza oferty.
3.3 Załączniku nr 3 do SWZ -  Wzór umowy wraz z załącznikami.
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4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30213100-6
48624000-8
48771000-3
72268000-1
30237270-2

Komputery przenośne
Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC) 
Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego 
Usługi dostawy oprogramowania,
Torby na komputery przenośne

5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 
Warszawa oraz jednostki organizacyjne NIK, o których mowa w Załączniku nr 2 oraz 3 do wzoru 
Umowy.

6. Wyjaśnienia treści SWZ

6.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni 
przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.2 Zamawiający zaleca, aby w przypadku zwrócenia się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, 
pytania przesłać w wersji elektronicznej również w formie umożliwiającej edycję treści tego 
dokumentu.

6.3 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6.1, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

6.4 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 6.1.

6.5 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 
w pkt 6.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.

6.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

6.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na wskazanej 
stronie internetowej.

7. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8. Oferty częściowe / Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamówienie nie może być podzielone na części, ze względu na potrzebę zapewnienia jednolitych 
warunków serwisowych dla całej partii komputerów przenośnych będących przedmiotem 
postępowania o zamówienie publiczne.
Ponadto zakup całej partii od jednego Wykonawcy jest bardziej opłacalny ekonomicznie ze względu na 
rabaty uzyskane przy dużym wolumenie zamówienia.
Dodatkowo, brak podziału zamówienia na części nie wpłynie na możliwość ubiegania się o takie 
zamówienie przez małych i średnich przedsiębiorców.
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V. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
złożenia przez Wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, tj.:

1.1 dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnianie przez zaoferowany sprzęt wymagań
opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ (Wzór Formularza oferty):

1) Tabela nr 1: pkt 1 -  11,

2) Tabela nr 4: pkt 3 -  6, 9 i 12 (KRYTERIA OCENY OFERT);

UWAGA:

•  Dopuszcza się złożenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na 
język polski,

•  Wzór Formularza oferty, Tabela nr 1:

a) pkt 11 -  Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o spełnianiu przez 
zaoferowany produkt normy MIL-Std-810H lub równoważnej, w takim przypadku 
dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski.

b) pkt 17.2 -  Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta przed 
podpisaniem umowy (dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski).

1.2 certyfikaty dla oferowanego sprzętu / oprogramowania, potwierdzające spełnianie wymagań
opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ (Wzór Formularza oferty), Tabela nr 1: pkt 16, tj.:

1) dokument potwierdzający certyfikację MS Windows 10/11 lub dokument równoważny,
2) certyfikat ISO9001, ISO14001 lub dokument równoważny,
3) deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny,

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Ww. środki przedmiotowe należy złożyć wraz z ofertą, z uwzględnieniem pkt XVII. 7 SWZ.

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w pkt 1.1.1) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą 
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia lub 
uzupełnienia środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.1.2), ponieważ przedmiotowy środek 
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała 
odrzuceniu albo będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania. W takim przypadku, 
Zamawiający nie przyzna ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów w kryteriach nr K 3-6, 9 i 12, 
opisanych w pkt XXIII 1 SWZ.
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.11.2022 r.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału 
w postępowaniu:

1.1 Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niż 1 000 000 zł (jeden milion).

1.2 Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

[DOŚWIADCZENIE] Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego 
wykonania dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
należycie wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej 
3 zamówień polegających na dostawie sprzętu komputerowego, o wartości co najmniej 
1 000 000 zł brutto (jeden milion) każde.

2. 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 podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. 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 danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (wzór wg Załącznika nr 4 do SWZ).

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania wymaganych w niniejszym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu, 
a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na
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zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.

7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

IX. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje tzw. uprzednią ocenę ofert, 
tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) oświadczenia, o którym mowa w pkt X SWZ;
2) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XI .2 SWZ.

X. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. WYKONAWCA

1.1 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Po wezwaniu, oświadczenie należy złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 
z 06.01.2016, str. 16), (dalej: JEDZ) (Załącznik nr 5 do SWZ). Sposób przygotowania i złożenia 
JEDZ, opisany jest poniżej.
Wykonawca składa jeden JEDZ lub kilka, w zależności od wystąpienia sytuacji opisanych poniżej 
w pkt 1.2 lub w pkt 1.3.
Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

1.2 Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia 
ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia JEDZ:

Aby przygotować JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD, Wykonawca musi wejść na stronę 
internetową: https://espd.uzp.gov.pl/, następnie po wybraniu języka polskiego, należy:

1) na pytanie „kim jesteś” -  wybrać pozycję „Wykonawcą1,
2) na pytanie „co chcesz zrobić” -  wybrać pozycję „zaimportować ESPD”,
3) następnie należy wybrać plik; plik znajduje się na stronie Zamawiającego, na której znajduje 

się ogłoszenie o zamówieniu (plik o nazwie Zał. nr 5 (JEDZ).xml w katalogu SWZ),
4) wypełnić JEDZ, w zakresie określonym przez Zamawiającego,
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5) pobrać JEDZ, Zamawiający wymaga pobrania JEDZ w formacie pdf 1.

1.3 Zamawiający informuje, że:

1) zamówienie nie jest zamówieniem zastrzeżonym, dlatego w Części II, lit. A JEDZ w podsekcji 
zaczynającej się od słów: „Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: (...)”, 
należy zaznaczyć opcję „nie”,

2) w Części II, lit. A JEDZ, w podsekcji zaczynającej się od słów: „Wstosownych przypadkach, 
czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców (...)”, 
polscy Wykonawcy zaznaczają opcję „nie”,

3) w Części II, lit. A, w podsekcji zaczynającej się od słów: „Czy wykonawca będzie w stanie 
przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne 
i podatków (...)”, należy pozostawić zaznaczoną odpowiedź „nie” (Zamawiający nie będzie 
wymagał takiego zaświadczenia w postępowaniu),

4) w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji 
ALFA,

5) w Części V należy pozostawić domyślnie zaznaczoną odpowiedź „nie” (sekcja ta 
nie dotyczy postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego),

6) Definicja mikro / małego / średniego przedsiębiorcy zawarta jest w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.).

2. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2.1 JEDZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie 
(JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców powyższe 
wykazuje.
Każdy podmiot składa odrębny JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY WYKONAWCY

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, na wezwanie Zamawiającego, także oświadczenie (JEDZ) każdego z podmiotów 
udostępniających zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tych podmiotów oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 
się na ich zasoby.
Każdy podmiot składa odrębny JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1.1 (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa 
w pkt VIII.4 SWZ.

2 PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

1 W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z narzędzia ESPD, Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty 
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.
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2.1 WYKONAWCA

POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

PRZESŁANKI OBLIGATORYJNE -  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej -  wzór wg Załącznika nr 6 do SWZ;

PRZESŁANKI FAKULTATYWNE -  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji;

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy 
w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (jeden milion), w okresie nie wcześniejszym 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej informacji, 
Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

5) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wg Załącznika nr 7 do SWZ);
UWAGA:
W wykazie zamówień należy wskazać tylko te dostawy, które potwierdzają 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VIII.1.2 SWZ 
[DOŚWIADCZENIE].

6) dowody określające czy dostawy, o których mowa powyżej (pkt 5) -  zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
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2.2 Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), o ile Wykonawca 
wskaże w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność.

2.3 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dokumenty wymienione powyżej w pkt 2.1.1 -  2.1.3, każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa w swoim imieniu.

2.4 PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY WYKONAWCY

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych powyżej w pkt 2.1.1 i 2.1.3.

2.5 PODMIOTY ZAGRANICZNE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.1 i 2.1.3, składa dokumenty właściwe 
w zakresie uregulowanym w § 4 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 (Dz. U. poz. 2415).

2.6 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu, lub są będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2.7 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 55 000 zł.

2. Wadium może być wniesione w:

2.1 pieniądzu;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 299).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000.
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4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert 
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, dokument 
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.

6. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy wnieść jako osobny plik (w sposób pozwalający na 
jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę, z uwzględnieniem 
pkt XVII.7 SWZ.

7. Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać:

7.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich 
siedzib,

7.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
7.3 kwota gwarancji / poręczenia,
7.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,
7.5 bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta / Poręczyciela do wypłaty 
Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium 
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
0  WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
1 ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
elektronicznie przy użyciu:

1.1 miniPortalu pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
1.2 Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP, znajdującej się na 

platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
1.3 poczty elektronicznej na adres: nik.zp@nik.gov.pl
1.4 strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego 

http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/

2. Zamawiający wymaga aby cała komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, poza złożeniem 
oferty, była prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej.

Skrzynka ePUAP (opcjonalnie również miniPortal) służy tylko do złożenia oferty.

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów 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
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt XI.2.5 SWZ.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w:

4.1 na miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

4.2 Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany lub wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar maila (razem 
z załącznikami) nie może przekraczać 100 MB.

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się: numerem ogłoszenia (TED) lub numerem postępowania podanym na stronie tytułowej SWZ.

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje wymagają na żądanie każdej 
ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonych w pkt XIII SWZ.

XV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w kwestiach dotyczących procedury postępowania -  Dariusz Porucznik,
2) w kwestiach merytorycznych -  Rafał Turlej lub Rafał Wiśniewski.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp dotyczące zasady równego traktowania
Wykonawców nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt -  zarówno z Zamawiającym jak i osobami
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami -  niż wskazany w pkt XIII SWZ.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23.08.2022 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert).

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 
nie dłuższy niż 60 dni.

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. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Załącznik nr 2 do SWZ lub własny formularz złożony przez Wykonawcę, będą stanowić treść oferty, 
w związku z tym nie podlegają one uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Wymagane przez Zamawiającego wskazanie przez Wykonawcę w ww. dokumencie stron 
dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnianie wymagań 
Zamawiającego oraz wartości oferowanych przez Wykonawcę opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ, 
pełni jedynie funkcję informacyjną mającą na celu ułatwienie oceny oferty. Oznacza to, że pomyłka 
w podanym przez Wykonawcę numerze strony dokumentacji technicznej, nie będzie powodowała 
negatywnych skutków formalnoprawnych.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zalecane formaty to: doc, .docx, pdf.

5. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

5.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 
jest jawne.

5.2 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia.

5.3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913, ze zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca, którego oferta została otwarta, nie może zastrzec informacji 
o nazwie albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania oraz informacji o cenach lub kosztach zawartych 
w ofercie (zastrzeżenie tych informacji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
będzie ich ujawnieniem).

5.4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ww. ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku o nazwie „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, z uwzględnieniem pkt XVII.7 SWZ. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
1 zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

6. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, na który 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

7. Po przygotowaniu oferty i załączników, należy je zaszyfrować. Do zaszyfrowania można wybrać 
folder, bądź kilka poszczególnych plików, przy czym folder wybrany do szyfrowania, musi być 
skompresowany do archiwum zip. Foldery i pliki można również skompresować do jednego pliku 
w formacie zip. i taki plik zaszyfrować.
Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Szczegóły dostępne są 
w instrukcji, o której mowa w pkt XIN.4.1 SWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY
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Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać 
złożonej oferty.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

10.1 okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

10.2 nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem 
w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, adresu 
e-mail lub numeru sprawy oraz wysyłania korespondencji na skrzynkę ePUAP (poza ofertą),

10.3 okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie numeru konta, na 
który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

11. Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wszelkie niejasności 
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert, w trybie przewidzianym w pkt IV.6 SWZ.

XVIII. DOKUMENTY WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w pkt VIII.4 SWZ,
1.2 (jeżelidotyczy) pełnomocnictwo (patrz pkt 3 poniżej),
1.3 (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,
1.4 (jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (patrz pkt XVII.5 SWZ),
1.5 (jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci gwarancji lub poręczenia,

0 których mowa w pkt XII.2.2 -  2.4 SWz ,
1.6 przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt V. 1 SWZ,

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również:

1.7 (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr -  w celu potwierdzenia 
umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz 
z ofertą,

1.8 (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu 
udostępniającego zasoby -  w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała 
zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII.4 SWZ.

1.9 (jeżeli dotyczy) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci przelewu,

2. UWAGA: Do oferty nie należy dołączać dokumentów, o których mowa w pkt XI .2.1 SWZ (poza 
dokumentami wskazanymi w pkt 1.7 i 1.8 powyżej).

3. PEŁNOMOCNICTWO
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W przypadku podpisania oferty (Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) lub 
zobowiązania (podmiot udostępniający zasoby), przez osobę niewymienioną w odpisie lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym 
właściwym rejestrze, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, z zachowaniem wymogów, 
o których mowa w pkt XIX.3 SWZ.

4. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) obowiązują 
następujące postanowienia:

4.1 wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego;

4.2 do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4.1, 
z zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt XIX.3 SWZ. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;

4.3 elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
chyba, że postanowienia SWZ stanowią inaczej.

XIX. FORMA DOKUMENTÓW

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i podpisuje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Oferta musi być złożona w oryginale.

2. Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz podmiotów udostepniających Wykonawcy zasoby, sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt VIII.4 SWZ, 
pełnomocnictwa, o których mowa w pkt XVIII.3 i 4 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, o których 
mowa w pkt XI.2 SWZ, przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt V.1 SWZ, a także 
inne dokumenty przekazywane w postępowaniu i nie wymienione w pkt XIX (np. wymagane 
przed umową), sporządza się z zachowaniem poniższych wymogów, tj.:

3.1 w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych jako dokument elektroniczny, należy 
je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać w oryginale.
lub

3.2 w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych w postaci papierowej opatrzonej 
własnoręcznym podpisem, cyfrowe odwzorowanie (skan) tych oświadczeń / dokumentów 
należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym (poświadczona kopia dokumentu 
sporządzonego w postaci papierowej).

4. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, dokument zawierający 
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa sporządza się z zachowaniem wymogów, 
o których mowa w pkt XIX.7 SWZ.
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5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządza się 
w postaci elektronicznej i przekazuje w oryginale.

6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej 
z form wymienionych w pkt XXV.2.2 -  2.5 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej i przekazuje 
w oryginale.

7. Informacje oraz oświadczenia inne niż określone w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (np. wszelkie 
wyjaśnienia, przedłużenie terminu związania ofertą, uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa, wniosek o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy) przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst 
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, o których mowa w pkt XIII SWZ.

8. Pobrane samodzielnie przez Wykonawcę, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2021 r. poz. 112, ze zm.), wydruki komputerowe aktualnych i 
pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego mają moc zrównaną 
z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację i nie wymagają podpisu.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby, 
podpisują dokumenty w zakresie, w jakim każdego z nich dotyczą.

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
w przypadku:

10.1 podmiotowych środków dowodowych -  odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub notariusz;

10.2 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 
-  odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
lub notariusz;

10.3 pełnomocnictwa -  mocodawca lub notariusz.

XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać:

1.1 konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca 
posiadający konto na ePUAP ma przez nie dostęp do formularzy: złożenia, zmiany lub 
wycofania oferty,

1.2 konto Wykonawcy na miniPortalu.

2. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 27 maja 2022 r., do godz. 9:00.

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP. Data i godzina doręczenia 
oferty podana jest na UPP -  Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia.

4. Oferta złożona po terminie, o którym mowa w pkt 2, zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp.

5. Ofertę można złożyć na dwa sposoby:

5.1 przez miniPortal:

1) na stronie miniPorttalu należy wejść w Formularze do komunikacji,
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2) wejść w Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,

3) zalogować się do ePUAP wybraną przez siebie metodą,
4) podać numer TED ogłoszenia o zamówieniu; numer dostępny jest na górze ogłoszenia, 

pod nazwą postępowania lub na miniPortalu w kolumnie Numer TED/BZP/referencyjny,

5) postępować zgodnie z dalszymi poleceniami.

5.2 przez ePUAP:

1) należy wejść na stronę: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2) w sekcji Inne sprawy urzędowe, wejść w Zamówienia publiczne,

3) wejść w Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego 
z Wykonawcą,

4) wejść w Załatw sprawę,

5) wejść w Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
6) zalogować się do ePUAP wybraną przez siebie metodą,
7) podać numer TED ogłoszenia o zamówieniu; numer dostępny jest na górze ogłoszenia, 

pod nazwą postępowania lub na miniPortalu w kolumnie Numer TED/BZP/referencyjny,
8) postępować zgodnie z dalszymi poleceniami.

6. Za datę złożenia dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na 
adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania 
wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).

XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, z uwzględnieniem art. 222 
ust. 2 ustawy Pzp.
Planowana godzina otwarcia ofert: 12:00.

2. Otwarcie ofert nie jest publiczne.

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:

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

3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie dedykowanej strony na miniPortalu i dokonywane jest 
poprzez odszyfrowanie ofert.

XXII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w ofercie. Szczegółowy sposób 
obliczenia ceny ofertowej zawiera wzór Formularza oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i musi uwzględniać wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami opisanymi w SWZ, 
w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), koszty dostawy (w tym 
koszty wniesienia, opakowania, ubezpieczenia, transportu) koszty zapewnienia świadczenia usług 
gwarancyjnych oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
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3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany ceny ofertowej brutto, poza przypadkami opisanymi 
we wzorze umowy.

4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

7. Do wyliczenia ceny oferty brutto Wykonawca zastosuje, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, 
stawkę podatku od towarów i usług.

8. OMYŁKI

Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek.

9. DOTYCZY PRZYKŁADOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 NW. USTAWY
Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć.

10. W ofercie, o której mowa w pkt 9, Wykonawca ma obowiązek:

10.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

10.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 
do powstania obowiązku podatkowego,

10.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 
kwoty podatku,

10.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie.

. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w kryteriach:

Kryterium oceny ofert Waga kryterium Maksymalna liczba 
punktów

CENA JAKO KRYTERIUM OCENY OFERT

KRYTERIUM 1: Cena ofertowa 60 % 60,00 pkt
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Sposób oceny:

Punkty w tym kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną ofertową brutto / Cena brutto oferty ocenianej 
(spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) x 60 punktów

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

Parametry powyżej wartości wymaganych

KRYTERIUM 2:

Depozyt sprzętu na czas trwania 
serwisu gwarancyjnego Komputer 
typu A

2 % 2 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę: 

„2 egzemplarze sprzętu",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 2 punkty

KRYTERIUM 3:

Depozyt sprzętu na czas trwania 
serwisu gwarancyjnego Komputer 
typu B

2 % 2 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę: 

„2 egzemplarze sprzętu",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 2 punkty

KRYTERIUM 4:

Pamięć RAM Typ A i B 4 % 4 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę: 

„16 GB lub więcej DDR4 2400 MHz",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty

KRYTERIUM 5: Dysk twardy Typ A i B 4 % 4 pkt
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Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Dysk twardy M.2 SSD NVMe o pojemności powyżej 300 GB",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty

KRYTERIUM 6:

Ekran komputer Typ A 3 % 3 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Matryca matowa dotykowa 14” z podświetleniem w technologii LED, IPS, 
rozdzielczość Full HD 1920 x 1080",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 3 punkty

KRYTERIUM 7:

Ekran komputer Typ B 3 % 3 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Matryca matowa dotykowa 15” z podświetleniem w technologii LED, IPS, 
rozdzielczość Full HD 1920 x 1080",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 3 punkty

KRYTERIUM 8:

Waga komputer Typ A 4 % 4 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Do 1,60 kg wraz z zainstalowaną baterią bez zasilacza",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty

KRYTERIUM 9:

Waga komputer Typ B 4 % 4 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Do 1,80 kg wraz z zainstalowaną baterią bez zasilacza",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty
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KRYTERIUM 10:

Wbudowane w sposób trwały 
interfejsy zewnętrzne -  KAMERA 
Typ A i B

1 % 1 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Kamera HD 720p z diodą LED informującą o statusie działania kamery 
z fabrycznie zainstalowaną mechaniczną przesłoną obiektywu",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt

KRYTERIUM 11:

Akumulator Typ A i B 1 % 1 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Czas pracy minimum 12 godzin z zaoferowanej baterii bez funkcji oszczędzania 
energii -  Funkcja szybkiego ładowania baterii w ciągu godziny do 80% 
potwierdzone w dokumentacji i w praktyce",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt

Akcesoria dodatkowe podlegające ocenie

KRYTERIUM 12:

Wbudowane w sposób trwały 
interfejsy zewnętrzne -  CZYTNIK 
KART PAMIĘCI Typ A i B

1 % 1 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Czytnik kart pamięci min. microSD / microSDHC / microSDXC, dopuszczalny 
adapter",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt

KRYTERIUM 13:

Urządzenie wskazujące Typ A i B 1 % 1 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Zintegrowane z komputerem typu touchpad oraz trackpoint.

Mysz bezprzewodowa w technologii bluetooth -  mysz musi być opcją producenta",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt
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KRYTERIUM 14:

Zasilacz Typ A i B 1 % 1 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę: 

„Dodatkowy zasilacz (musi być opcją producenta)",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt

KRYTERIUM 15:

Stacja dokująca Typ A i B 9 % 9 pkt

Sposób oceny:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę:

„Zaoferowana stacja dokująca musi spełniać poniższe minimalne wymagania 
techniczne:

• 3 porty USB w tym 2 x USB 3.0, co najmniej 1 szt. Typ C

• 1 port HDMI

• 1 port DisplayPort

• 1 szt. złącza RJ45

• Security slot (do podłączenia Kensington lock lub Noble Locks)

• Zasilacz",

Zamawiający przyzna Wykonawcy 9 punktów 

Stacja musi być opcją producenta.

RAZEM 100 % 100 pkt

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

S = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13 + K14 + K15 

gdzie:

S -  łączna suma punktów,
od K1 do K15 -  liczba punktów jaką uzyskała oferta w kolejnych kryteriach oceny ofert

3. Liczba punktów w Kryterium 1 zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższa łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru.
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5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje przepisy 
określone w art. 248 ustawy Pzp.

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W przypadku, gdy umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego, osoby reprezentujące 
Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy, przedstawienia kopii 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, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków (na okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi).

3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom, z zastrzeżeniem pkt IV.6 
SWZ.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pod 
rygorem utraty wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu:

4.1 dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XXV 
SWZ,

4.2 dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez autoryzowany serwis 
producenta oferowanych i dostarczonych komputerów przenośnych, w tym baterii oraz toreb 
i plecaków na komputer przenośny, będących przedmiotem zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie.
Ponieważ Zamawiający stosować będzie, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. „uprzednią 
ocenę ofert”, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt IX SWZ, 
zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta uzyskała drugą w kolejności łączną najwyższą liczbę 
punktów. Powyższe dotyczy każdej kolejnej oferty, do której będzie miała zastosowanie sytuacja 
opisana w niniejszym punkcie.

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej 
brutto podanej w pkt III.2 w Tabeli nr 3 w Formularzu ofertowym.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach:

2.1 pieniądzu, na numer rachunku bankowego podany w pkt XII.3 SWZ,
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2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 299).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa wzór umowy 
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia powinno wynikać:

6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich 
siedzib,

6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
6.3 kwota gwarancji / poręczenia,
6.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia oraz 

rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,
6.5 bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, 
maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, kwoty zabezpieczenia.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu stosownego dokumentu.

XXVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ. Wzór umowy 
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia. 
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w projekcie umowy.

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 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.

XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POLITYKA ŚRODOWISKOWA
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1.1 Zamawiający informuje, że w Najwyższej Izbie Kontroli występującej w przedmiotowym 
postępowaniu jako Zamawiający, wdrożony został system zarządzania środowiskowego.

1.2 Obowiązująca „Polityka Środowiskowa Najwyższej Izby Kontroli” jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego (www.nik.gov.pl/nik-o-ochronie-srodowiska/). Wykonawca
zobowiązany jest do zapoznania się z „Polityką Środowiskową Najwyższej Izby Kontroli”.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Zamawiający pozyskuje bezpośrednio od niej 
(osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
Na podstawie 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 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego 
dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 
57, tel. (22) 444 50 00.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku 

z przepisami ustawy Pzp, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia 
ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz 

Administratora danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o 
zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 
Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z 
przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

6. Obowiązek podania danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana - do zawarcia i realizacji 
umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Pani/Pan posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, pod 

warunkiem podania nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z 
którym dane są przetwarzane;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że 
wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach 
określonych w art. 21 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
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3. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane 
w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, 
o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO:
1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych administratorem tych danych jest Najwyższa Izba 

Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w związku z przepisami 

ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z 
tytułu realizacji umowy.

4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego 
Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w 
celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu 
realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy -  np. imię i nazwisko.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania 
i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie 
krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do 
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe 
przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów 
wewnętrznych Administratora Danych.

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, na podstawie art. 15 RODO - mają prawo dostępu 
do danych osobowych ich dotyczących, a na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania 
tych danych. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, na podstawie art. 18 RODO - mają 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przy czym, 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego.

9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK nie przysługuje, prawo do usunięcia danych 
osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, jak również prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

4. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w stosunku do 
danych osoby, której dotyczą w przechowywanym przez Zamawiającego protokole wraz z 
załącznikami, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Zamawiający zażąda wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

XXIX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

1. Załącznik nr 1 -  Opis równoważności oprogramowania.
2. Załącznik nr 2 -  Wzór Formularza oferty.
3. Załącznik nr 3 -  Wzór umowy wraz z załącznikami.
4. Załącznik nr 4 -  Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
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5. Załącznik nr 5 -  Formularz JEDZ.
6. Załącznik nr 6 -  Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 7 -  Wzór wykazu dostaw.
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Załącznik nr 1 do SWZ

Opis równoważności oprogramowania

System operacyjny MS Windows 10 lub 11 Professional 64bit PL

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru -  w tym Polskim i Angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty 
systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika -  obsługa języka 
polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 
użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet,
mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem 
sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu
Zamawiającego.

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi 
aktualizacjami.

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi).

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe -  przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub 
ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa -  polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi 
uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników.

19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: 
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika 
module indeksacji zasobów lokalnych.

20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

21. Obsługa standardu NFC (near field communication).

22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach -  wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych 
w sposób centralny.

24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
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25. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

26. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

28. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

29. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania 
raportów z ustawień polityk.

30. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x -  możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

31. Wsparcie dla JScript i VBScript -  możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

32. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji -  możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 
problemu z komputerem.

33. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do 
automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

34. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

35. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający 
większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

36. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

37. Udostępnianie modemu.

38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej.

39. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

40. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

41. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu).

42. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do
4 maszyn wirtualnych.

43. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów 
w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

45. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki 
grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

46. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

47. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności 
reinstalacji systemu.
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BGO-BGZ.261.006.2022.DP Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. „Dostawa komputerów przenośnych”.

I. DANE WYKONAWCY:

1. Wykonawca / Wykonawcy:.........................................................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................................................................

NIP............................................................. , REGON.............................................................

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):...............................................................................................................

2. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:...............................................................................

tel.:...........................................................

3. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

5.1 e-mail:............................................................

5.2 adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP: ....
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II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, tj. dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności:

1.1 108 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 14 cali (typ A), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym 
licencjonowanym systemem operacyjnym, 39 sztuk toreb oraz 69 sztuki plecaków do komputerów przenośnych, 
o których mowa powyżej,

1.2 232 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 15 cali (typ B), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym 
licencjonowanym systemem operacyjnym, 81 sztuk toreb oraz 151 sztuk plecaków do komputerów przenośnych, 
o których mowa powyżej,

fabrycznie nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:

2.1 Tabela nr 1: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych komputerów przenośnych.

2.2 Tabela nr 2: Zestawienie parametrów technicznych oferowanych toreb i plecaków na komputer przenośny.

2.3 Tabela nr 3: Kryterium 1: Cena ofertowa.

2.4 Tabela nr 4: Pozacenowe kryteria oceny ofert.
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Zestawienie parametrów technicznych oferowanych komputerów przenośnych

Tabela nr 1

L.p. Nazwa parametru Wartości wymagane 
przez Zamawiającego

Wartości
oferowane

przez
Wykonawcę

(tę kolumnę 
wypełnia 

Wykonawca) 1

Dodatkowe
wymagania

Zamawiającego

Wskazanie stron 
w dokumentacji 

technicznej 
oferowanego sprzętu 

potwierdzających 
spełnianie wartości 

oferowanej przez 
Wykonawcę opisanej 

w kol. nr 4

(tę kolumnę wypełnia 
Wykonawca)

1 2 3 4 5 6

1 Procesor

Procesor klasy x86, niskonapięciowy, 
zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośnych

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać 
jednocześnie w  teście Passmark CPU Mark 
wynik min.: 9500 punktów (wynik 
zaproponowanego procesora musi znajdować 
się na stronie http://www.cpubenchmark.net)

(UW AG A: N ależy  
rów nież podać  
nazw ę producenta  
oraz m odel 
oferow anego  
procesora)

Producent:

Model:

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

2 Płyta główna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez 
producenta procesora.

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

3 Karta dźwiękowa

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane 
głośniki stereo, wbudowany mikrofon. Przyciski 
do podgłaśniania i ściszania oraz wyłączania 
dźwięku mogą być realizowane w postaci 
klawiszy funkcyjnych.

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

1 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego” , wówczas 
w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK” . Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane 
w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego” , wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez 
Wykonawcę.
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4 Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca 
pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w  trybie UMA 
(Unified Memory Access)

Obsługująca funkcje:
• DirectX 12
• OGL 4.4

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

5 Klawiatura

Typu QWERTY w tzw. Układzie amerykańskim 
(klawisz ze znakiem dolara, a nie funta 
angielskiego), konieczne występowanie dwóch 
klawiszy ALT, zintegrowane podświetlenie w 
klawiaturze zwiększające widoczność podczas 
pracy w  słabym oświetleniu lub przy jego 
braku.

Klawiatura odporna na zalanie.

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

6

Wbudowane w 
sposób trwały 
interfejsy 
zewnętrzne

6.1

2 x USB 3.1 w  tym min. jeden port dosilony,

1x USB 3.1 Typu C, niezależne od 
podłączonego zasilania lub adaptera karty 
sieciowej

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

6.2

dedykowane złącze stacji dokującej

(w przypadku braku dedykowanego złącza 
dopuszczalne dokowanie przez port u Sb  C 
realizujące jednocześnie funkcję ładowania 
komputera oraz przesyłu obrazu)

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

6.3

złącze słuchawkowe/mikrofonowe 
line-out/line-in -  dopuszczalne złącze typu 
COMBO

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

6.4

HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort 
z dołączoną przejściówką na HDMI 
umożliwiającą przesyłanie obrazu i dźwięku 
w jakości HD

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

6.5

RJ45 - dopuszczalny adapter RJ45

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej
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6.6

czytnik SmartCard

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

6.7

Bluetooth 5.0

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

7 Modem
Szerokopasmowy

Wbudowany modem LTE obsługujący również 
HSPA, GPRS i EDGE działający w  zakresach 
częstotliwości obsługiwanych przez 
operatorów telekomunikacyjnych w Polsce

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

8 Karta sieciowa 
(ethernet)

LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany 
z płytą główną, dopuszczalny adapter pod 
warunkiem pozostawienia wolnym 1 portu USB 
Typ C

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

9 Karta sieciowa 
(WiFi)

Zintegrowana w  postaci wewnętrznego modułu 
mini-PCI Express lub PCI-Express M.2 
MiniCard karta sieci WLAN obsługująca 
łącznie standardy IEEE 802.11a/b/g/n w 
konfiguracji anten 2x2 lub 3x3.

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

10 Zasilanie
zewnętrzne

Zewnętrzny zasilacz sieciowy AC/DC 
100/240V, 60/50 Hz, z kablami 
połączeniowymi.

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

11 Obudowa

Obudowa charakteryzująca się wzmocnioną 
konstrukcją, przetestowana według normy Mil- 
Std-810H lub równoważnej.

Zamawiający dopuszcza oświadczenie
producenta o spełnianiu przez zaoferowany 
produkt normy MIL-Std-810H lub równoważnej

wartość wymagana

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej
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12 Funkcje i 
zabezpieczenia

12.1

Układ pozwalający na szyfrowanie danych 
dysku twardego, TCG/TPM 2.0 (klucze 
szyfrujące przechowywane w dedykowanym 
układzie scalonym zintegrowanym z płytą 
główną, zamiast na dysku twardym) 
współpracujący
z oprogramowaniem dostarczonym wraz z 
komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli 
jest wymagana)

wartość minimalna

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

12.2

Wbudowany czytnik linii papilarnych

wartość minimalna

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

12.3

Hasła: administratora

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

12.4

Security slot (do podłączenia Kensington lock 
lub Noble Locks);

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

13 Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 
realizowane łącznie w procesorze, chipsecie 
płyty głównej oraz w  BIOS systemu 
(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego 
wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych 
komponentów systemu).

wartość minimalna

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

14 System operacyjny

Licencja na system operacyjny Microsoft 
Windows 11 Pro x64 PL do downgradu do 
Widows 10 Pro x64PL.

Klucz trwale zaszyty w BIOS, podczas 
reinstalacji systemu nie wymaga ręcznego 
wpisywania klucza.

Opis równoważności znajduje się 
w  Załączniku nr 1 do SWZ.

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

15 Zgodność ze 
standardami

15.1

BIOS zgodny ze specyfiką UEFI

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4
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15.2

Oferowane urządzenie musi spełniać 
wymagania dyrektywy 2011/65/UE z dnia 
8 czerwca 2011 na temat zakazu użycia 
niebezpiecznych substancji w wyposażeniu 
elektrycznym i elektronicznym (RoHS - 
restriction of the use of certain hazardous 
substances) lub równoważnej.

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

15.3

Oferowany komputer musi spełniać wymogi 
dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 
27 stycznia 2003 r. dotyczącej odpadów 
elektrycznych i elektronicznych lub 
równoważnej.

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

15.4

Oferowany komputer musi być zgodny z normą 
ISO 1043 lub równoważną dla elementów 
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 
powyżej 25 gram.

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

16 C ertyfikaty

16.1

Dokument potwierdzający certyfikację 
MS Windows 10/11 lub dokument równoważny

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, 

o których mowa w pkt V.1.2 SIWZ

16.2

ISO9001, ISO14001, 
lub dokument równoważny

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, 

o których mowa w pkt V.1.2 SIWZ

16.3

deklaracja producenta sprzętu 
zgodności z CE lub dokument równoważny

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu poprzez przedstawienie dokumentów, 

o których mowa w pkt V.1.2 SIWZ
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17 Inne wym agania

17.1

Wszystkie elementy komputera muszą być 
dostarczone przez producenta komputera 
i posiadać numery części występujące 
w dokumentacji producenta jako numery 
części przeznaczone do danego modelu 
(nie dotyczy przejściówek).

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

17.2

Okres gwarancji, w  tym baterie wynosi 
60 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona 
przez autoryzowany serwis producenta 
komputera.

Zamawiający będzie wymagał oświadczenia 
producenta przed podpisaniem umowy.

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4

17.3

Maksymalny czas skutecznej naprawy wynosi 
3 dni robocze*.

*dzień roboczy = 8 godzin liczonych od 8.00 
do 16.00

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza spełnianie tego 
wymogu jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4
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Zestawienie parametrów technicznych oferowanych toreb i plecaków na komputer przenośny 

Tabela nr 2

L.p. Nazwa
parametru

Wartości wymagane 
przez Zamawiającego

Wartości oferowane 
przez Wykonawcę

(tę kolumnę wypełnia 
Wykonawca 2 )

Dodatkowe
wymagania

Zamawiającego

1 2 3 4 5

1 Torba

Czarna torba wyposażona w:

- oddzielną wzmocnioną komorę na komputer przenośny 
(zapinaną na suwak),

- oddzielną obszerną komorę na dokumenty A4 (zapinaną 
na suwak).

- oddzielną komorę na akcesoria (Płyty CD, myszka, 
długopisy telefon itp.) (zapinaną na suwak)

- pasek na ramię.

- kompatybilna z rozmiarem oferowanego komputera 

Torba musi być opcją producenta.

wartość minimalna

Wykonawca potwierdza 
spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis 
w kolumnie nr 4

2 Plecak

Czarny plecak wyposażony w:

- oddzielną wzmocnioną komorę na komputer przenośny 
(zapinaną na suwak),

- oddzielną obszerną komorę na dokumenty A4 (zapinaną 
na suwak).

- oddzielną komorę na akcesoria (Płyty CD, myszka, 
długopisy telefon itp.) (zapinaną na suwak)

- oddzielną kieszeń na tablet min 10"

- ergonomiczne szelki

- kompatybilny z rozmiarem oferowanego komputera 

Plecak musi być opcją producenta.

wartość minimalna

Wykonawca potwierdza 
spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis 
w kolumnie nr 4

3 Gwarancja
Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Gwarancja musi być 
świadczona przez autoryzowany serwis producenta 
komputera.

wartość wymagana

Wykonawca potwierdza 
spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis 
w kolumnie nr 4

2 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego” , wówczas 
w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK” . Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane 
w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego” , wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez 
Wykonawcę.
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III. KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA

1. CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 
z postanowieniami opisanymi w SWZ, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), koszty dostawy (w tym koszty wniesienia, opakowania, 
ubezpieczenia, transportu) koszty zapewnienia świadczenia usług gwarancyjnych oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy i została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym 
przez Zamawiającego w wypełnionej Tabeli nr 3.

2. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ:

Tabela nr 3

Lp. Przedmiot zamówienia Liczba Cena jednostkowa 
netto w PLN

Cena jednostkowa 
brutto w PLN

Wartość netto 
w PLN

Wartość brutto 
w PLN

1 2 3 4 5 6 = [ 3 x 4 ] 7 = [ 3 x 5 ]

1.

Komputer przenośny z matrycą minimum
14 cali (typ A), z zainstalowanym licencjonowanym
systemem operacyjnym,

producent....... * m odel................... *,

( * wypełnia Wykonawca)

108
sztuk

2.
Akcesoria (np. mysz, adapter RJ45, adapter HDMI, 
dodatkowy zasilacz, stacja dokująca) do komputera 
przenośnego z matrycą minimum 14 cali

108
kompletów

3. Torba do komputera przenośnego z matrycą 
minimum 14 cali

39
sztuk

4. Plecak do komputera przenośnego z matrycą 
minimum 14 cali

69
sztuk
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5.

Komputer przenośny z matrycą minimum
15 cali (typ B), z zainstalowanym licencjonowanym
systemem operacyjnym,

producent....... * m odel................... *

( * wypełnia Wykonawca)

232
sztuki

6.
Akcesoria (np. mysz, adapter RJ45, adapter HDMI, 
dodatkowy zasilacz, stacja dokująca) do komputera 
przenośnego z matrycą minimum 15 cali

232
komplety

7. Torba do komputera przenośnego z matrycą 
minimum 15 cali

81
sztuk

8. Plecak do komputera przenośnego z matrycą 
minimum 15 cali

151
sztuk

RAZEM
CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

(suma wartości w kolumnie 6 i 7, wiersze 1 -  8):
......................... zł

netto

......................zł

brutto
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3. DOTYCZY PRZYKŁADOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 NW. USTAWY

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658, ze zm.), dla celów zastosowania 
kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 3, Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa 
w pkt XXII.10 SWZ (wypełnia Wykonawca):

IV. POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT:

•  KRYTERIUM 2: Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego Komputer typu A

•  KRYTERIUM 3: Depozyt sprzętu na czas trwania serwisu gwarancyjnego Komputer typu B

•  KRYTERIUM 4: Pamięć RAM

•  KRYTERIUM 5: Dysk twardy

•  KRYTERIUM 6: Ekran komputer Typ A

•  KRYTERIUM 7: Ekran komputer Typ B

•  KRYTERIUM 8: Waga komputer Typ A

•  KRYTERIUM 9: Waga komputer Typ B

•  KRYTERIUM 10: Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne -  KAMERA

•  KRYTERIUM 11: Akumulator

•  KRYTERIUM 12: Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne -  CZYTNIK KART PAMIĘCI

•  KRYTERIUM 13: Urządzenie wskazujące

•  KRYTERIUM 14: Zasilacz

•  KRYTERIUM 15: Stacja dokująca
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Tabela nr 4

L.p. Nazwa parametru Wartości wymagane 
przez Zamawiającego

Wartości
oferowane

przez
Wykonawcę

(tę kolumnę 
wypełnia 

Wykonawca) 3

Dodatkowe
wymagania

Zamawiającego

Wskazanie stron 
w dokumentacji 

technicznej 
oferowanego 

sprzętu
potwierdzających 

spełnianie wartości 
oferowanej przez 

Wykonawcę 
opisanej w kol. nr 4

(tę kolumnę 
wypełnia 

Wykonawca)

1 2 3 4 5 6

1

Depozyt sprzętu na czas 
trwania serwisu 
gwarancyjnego

Komputer typu A

1 egzemplarz sprzętu

wartość minimalna
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4
(kryterium oceny ofert)

2

Depozyt sprzętu na czas 
trwania serwisu 
gwarancyjnego

Komputer typu B

1 egzemplarz sprzętu

wartość minimalna
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 
(kryterium oceny ofert)

3 RAM 8 GB DDR4 2400 MHz

wartość minimalna
konieczność 

potwierdzenia tego 
wymogu w dokumentacji 

technicznej
(kryterium oceny ofert)

4 Dysk twardy 240 GB M.2 SSD NVMe

wartość minimalna
konieczność 

potwierdzenia tego 
wymogu w dokumentacji 

technicznej
(kryterium oceny ofert)

3 Jeśli Wykonawca oferuje sprzęt w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym w kol. „Wartości wymagane przez Zamawiającego” , wówczas w kol. 
„Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy wpisać: „TAK” . Jeśli natomiast Wykonawca oferuje sprzęt o innych parametrach niż opisane w kol. 
„Wartości wymagane przez Zamawiającego” , wówczas w kol. „Wartości oferowane przez Wykonawcę” należy opisać wartości oferowane przez 
Wykonawcę.
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5 Ekran kom puter Typ A

Matryca matowa 14” 
z podświetleniem w technologii 
LED,
IPS - rozdzielczość:1920x1080

wartość minimalna
konieczność 

potwierdzenia tego 
wymogu w dokumentacji 

technicznej
(kryterium oceny ofert)

6 Ekran kom puter Typ B

Matryca matowa 15” 
z podświetleniem w technologii 
LED,
IPS - rozdzielczość:1920x1080

wartość minimalna
konieczność 

potwierdzenia tego 
wymogu w dokumentacji 

technicznej
(kryterium oceny ofert)

7 Waga kom puter Typu A Do 1,8 kg wraz z zainstalowaną 
baterią bez zasilacza

wartość maksymalna
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 
(kryterium oceny ofert)

8 Waga kom puter Typu B Do 2,0 kg wraz z zainstalowaną 
baterią (bez zasilacza)

wartość maksymalna
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4
(kryterium oceny ofert)

9
W budowane w  sposób 
trw a ły  in te rfe jsy  zewnętrzne 
-  KAMERA

kamera HD 720p z diodą LED 
informującą o statusie działania 
kamery

wartość minimalna
konieczność 

potwierdzenia tego 
wymogu w dokumentacji 

technicznej
(kryterium oceny ofert)

10 Akum ula to r
Czas pracy minimum 10 godzin 
z zaoferowanej baterii bez funkcji 
oszczędzania energii

wartość minimalna
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4
(kryterium oceny ofert)

11
W budowane w  sposób 
trw a ły  in te rfe jsy  zewnętrzne 
-  CZYTNIK KART PAMIĘCI

Czytnik kart pamięci min. 
microSD/microSDHC/microSDXC, 
dopuszczalny adapter

wartość dodatkowa
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 
(kryterium oceny ofert)

12 Urządzenie wskazujące Zintegrowane z komputerem typu 
touchpad

wartość minimalna

konieczność 
potwierdzenia tego 

wymogu w dokumentacji 
technicznej

(kryterium oceny ofert)
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13 Zasilacz Musi być opcją producenta

wartość minimalna
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 
(kryterium oceny ofert)

14 Stacja dokująca

Zaoferowana stacja dokująca 
musi spełniać poniższe 
minimalne wymagania 
techniczne:
• 3 porty USB w tym 

2 x USB 3.0,
co najmniej 1 szt. Typ C

• 1 port HDMI

• 1 port DisplayPort

• 1 szt. złącza RJ45

• Security slot (do podłączenia 
Kensington lock
lub Noble Locks)

• Zasilacz

wartość dodatkowa
Wykonawca potwierdza spełnianie tego wymogu 

jedynie poprzez wpis w kolumnie nr 4 
(kryterium oceny ofert)

V. OŚWIADCZENIA:

1. Zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

2. Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

3. Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, 
w szczególności we wzorze Umowy.

4. W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Do wyliczenia ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów 
i usług.

6. Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami, w tym ze wzorem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy 
warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia określonego w pkt XVI.1 SWZ.

8. Wadium wnieśliśmy w formie:....................................................................................................................................................

9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp, na następujący 
rachunek:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę informacji dotyczących numeru 
rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu (przelew).
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10. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przekazać 
na następujący adres poczty elektronicznej gwaranta / poręczyciela, tj.:

e-mail:.............................................................

11. Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII.2.3 SWZ oraz w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są 
ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu 4 .

12. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).

VI. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy, w tym do wniesienia, najpóźniej 
w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w pkt III.2 w Tabeli nr 3.

VII. STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

Rodzaj Wykonawcy

(wybrać właściwe)

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj (należy określić jaki):

4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).
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VIII. INNE:

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące odpisy z KRS i CEIDG5.

1.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

data
ofertę należy podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

5 Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. poz. 2415).
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WZÓR UMOWY 
nr BGO-BGZ.261.006.2022

zawarta w dn iu ......................  2022 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa -  Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowanym przez:

....................................... -  Dyrektora Generalnego NIK

zwaną dalej Zamawiającym,

a firm ą ............z siedzibą w .............  pod adresem ..................., kod .........., zarejestrowaną w ................................  pod
numerem............. , o numerze N IP ................i REGON................... , kapitale zakładowym w wysokości................... zł, oraz
wniesionym aportem w wysokości....................................... 1

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, 

dalej wspólnie zwanych Stronami, 

o następującej treści:

W wyniku przeprowadzenia na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129, ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Dostawa komputerów przenośnych”, została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej 
treści:

Przedmiot Umowy 

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia (opz) stanowiącymi Załącznik nr 1 do
Umowy, do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności:

1) 108 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 14 cali (typ A), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym
licencjonowanym systemem operacyjnym, producent............model.................. , 39 sztuk toreb oraz 69 sztuk plecaków
do komputerów przenośnych, o których mowa powyżej,

2) 232 sztuk komputerów przenośnych z matrycą minimum 15 cali (typ B), wraz z akcesoriami, z zainstalowanym
licencjonowanym systemem operacyjnym, producent............model............. , 81 sztuk toreb oraz 151 sztuk plecaków do
komputerów przenośnych, o których mowa powyżej,

fabrycznie nowych i nieużywanych, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy.

i Komparycja Umowy zostanie dostosowana do formy prawnej Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa.
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Oświadczenia Wykonawcy 

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz 
zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów podobnego rodzaju, 
wielkości i wartości do projektu stanowiącego przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy 
z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, treścią Umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy. 
Wykonawca oświadcza, że przedmiotem Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób 
trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym 
oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności 
mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt wraz z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym:

a. spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii, określone w obowiązującym w 
Polsce prawie,

b. jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie 
podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu,

c. nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego 
użytkowania,

d. został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

e. posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej,

f. jest dostarczany wraz z licencjonowanym systemem operacyjnym, które nie było aktywowane, nie było 
instalowane na innym sprzęcie oraz nie było sprzedane z innym sprzętem.

4. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym 
również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy 
z postanowień Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w pkt XXVIII.3 Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w 
celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej 
w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do 
działania przy wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz 
określone w pkt XXVIII.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zasady współpracy 

§ 3.

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy.

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania 
Umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej 
konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze 
Stron.
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3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania pracowników 
Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne.

5. W okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1842), przepisy art. 15r ust. 1-9 w związku z art. 15r ust. 11 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

6. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 

które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.);

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 
trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1 -5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy.

7. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją Umowy poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 - 5, składa się dokumenty 
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.

8. Każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy.

9. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od 
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 
okoliczności, o których mowa w ust. 8, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia 
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

10. Strona Umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 9, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność 
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

11. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 8, wpływają 
na należyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany Umowy, o której mowa w art. 455 ust.1 pkt 
4 ustawy PZP.

12. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.6, mogą wpłynąć 
na należyte wykonanie Umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany Umowy zgodnie z § 8 
Umowy.
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Termin i miejsce dostawy 

§ 4.

1. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57, oraz jednostki 
organizacyjne NIK, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy. Rozdzielnik dostawy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy, jednak 
nie później niż do 20.11.2022 r. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej adresy MAC kart 
sieciowych (Ethernet) wszystkich dostarczonych komputerów.

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00-16.00.

4. Całość dostawy przeznaczona dla danej jednostki organizacyjnej zostanie zrealizowana jednorazowo.

5. Dostawa będzie awizowana przez Wykonawcę na adres: bit@nik.gov.pl lub na piśmie, w siedzibie Zamawiającego 
w Warszawie, oraz w danej jednostce organizacyjnej, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty 
dostawy.

6. W dniu i miejscu danej dostawy Zamawiający dokona przy udziale przedstawiciela Wykonawcy odbioru ilościowego 
sprzętu wraz z akcesoriami oraz torbami i plecakami. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym 
elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności oraz zgodności z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do 
Umowy.

7. Jeżeli w toku danego odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie jest zgodny pod względem ilościowym lub 
niezgodny z ofertą Wykonawcy lub opisem przedmiotu zamówienia lub opisem równoważności stanowiącymi Załącznik nr 
1 do Umowy, to Zamawiający odmawia odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia lub 
uzupełnienie wymaganej ilości przedmiotu Umowy spełniającego wymagania określone w ofercie Wykonawcy w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni od wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy nowego, wolnego od wad spełniającego wymagania Zamawiającego, Zamawiający przystąpi do jego ponownego 
odbioru ilościowego zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie.

8. Potwierdzeniem realizacji prawidłowości poszczególnych dostaw do siedziby Zamawiającego w Warszawie oraz do 
jednostek organizacyjnych NIK, będą protokoły odbioru bez uwag, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

9. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed 
uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w art. 1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1920).

Wynagrodzenie i płatności 

§ 5.

1. Całkowite wynagrodzenie, które Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
nie przekroczy kwoty........................... zł brutto , tj.................zł netto + ............zł podatku VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 108 szt. komputerów przenośnych z matrycą
minimum 14 cali (typ A), producent.............  model .......... wraz z 108 szt. kompletów akcesoriów, o których mowa
w § 1 pkt 1 wyniesie nie więcej n iż ........................... zł netto, tj.................. zł brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy należne
za dostawę i przeniesienie własności 1 szt. komputera przenośnego wraz z akcesoriami wskazanego powyżej nie 
przekroczy kwoty.............zł netto, tj...................zł brutto.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 39 szt. toreb do komputerów przenośnych
z matrycą minimum 14 cali (typ A), o których mowa w § 1 pkt 1 wyniesie nie więcej niż ....................zł netto, tj.
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.................... zł brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 1 szt. torby wskazanej
powyżej nie przekroczy kwoty.......... zł netto, tj................zł brutto.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 69 szt. plecaków do komputerów przenośnych
z matrycą minimum 14 cali (typ A), o których mowa w § 1 pkt 1 wyniesie nie więcej niż .... zł netto, tj..............................zł
brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 1 szt. plecaka wskazanego powyżej nie 
przekroczy kwoty ........... zł brutto.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 232 szt. komputerów przenośnych z matrycą
minimum 15 cali (typ B), producent.............  model ...........wraz z 232 szt. kompletów akcesoriów, o których mowa
w § 1 pkt 2 wyniesie nie więcej n iż ........................... zł netto, tj.................. zł brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy należne
za dostawę i przeniesienie własności 1 szt. komputera przenośnego wraz z akcesoriami wskazanego powyżej nie 
przekroczy kwoty.............zł netto, tj...................zł brutto.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 81 szt. toreb do komputerów przenośnych
z matrycą minimum 15 cali (typ B), o których mowa w § 1 pkt 2 wyniesie nie więcej niż ........... zł netto,
tj..............................  zł brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 1 szt. torby
wskazanej powyżej nie przekroczy kwoty.......... zł netto, tj................zł brutto.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 151 szt. plecaków do komputerów przenośnych
z matrycą minimum 15 cali (typ B), o których mowa w § 1 pkt 2 wyniesie nie więcej niż .... zł netto, tj..............................zł
brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za dostawę i przeniesienie własności 1 szt. plecaka wskazanego powyżej nie 
przekroczy kwoty ........... zł brutto.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 -  7, nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie występujące po stronie 
Wykonawcy koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od 
towarów i usług), koszty dostawy (w tym koszty wniesienia, opakowania, ubezpieczenia, transportu) koszty zapewnienia 
świadczenia usług gwarancyjnych oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie zapłacone w drodze polecenia przelewu, w ciągu 21 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi podpisanymi protokołami odbioru bez uwag, o których 
mowa § 4 ust. 6 Umowy. Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

10. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy
Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku)...................

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie 
do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do 
elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy 
podatników (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją 
płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający 
będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić 
wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

12. Wykonawca winien wystawić fakturę w następujący sposób:

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP: 526-10-58-627 
REGON: 000000052

13. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666), przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
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Gwarancja 

§ 6.

1. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanych
i dostarczonych komputerów przenośnych, w szczególności baterii oraz oferowanych i dostarczonych akcesoriów,
na zasadach określonych w ust. 3-6.

2. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego toreb i plecaków na zasadach określonych w ust. 7-9.

3. Gwarancja na sprzęt oraz akcesoria, określone w ust. 1 zostanie udzielona na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od
daty podpisania odpowiedniego protokołu odbioru bez uwag i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami:

1) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu lub akcesoriów, w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego.

2) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00.

3) Zgłoszenia awarii sprzętu lub akcesoriów będą przesyłane elektronicznie na adres:....................

4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu lub akcesoriów, Wykonawca rozpocznie procedurę 
naprawczą w ciągu maksimum jednego dnia roboczego, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku 
zgłoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.

5) Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Nieodpłatna ocena 
zgłoszonej awarii zostanie dokonana niezależnie od przyczyny jej powstania. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać 
dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania sprzętu lub akcesoriów.

6) W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania 
sprzętu lub akcesoriów. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt lub 
akcesoriów i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

7) Na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego sprzęt będzie zabierany bez dysku twardego, który zostanie 
wymontowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie 
ponownie zamontowany przez przedstawiciela Zamawiającego, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania naprawionego sprzętu.

8) Czas skutecznej naprawy sprzętu i akcesoriów nie może przekroczyć 3 dni roboczych licząc od momentu 
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego dla komputerów przenośnych wraz z akcesoriami, o których mowa 
w § 1 pkt 1 -  2 Umowy.

9) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w pkt 8, Wykonawca 
dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy lub akcesoria zastępcze o niegorszych parametrach niż naprawiane. Po 
zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt zastępczy lub akcesoria zastępcze.

10) W razie, gdy czas naprawy sprzętu lub akcesoriów będą dłuższe niż zadeklarowane w pkt 8, okres świadczenia 
gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa danego sprzętu lub akcesorium potrwa dłużej 
niż 28 dni roboczych, lub gdy sprzęt albo dane akcesorium po raz czwarty ulegnie awarii podlegającej naprawie 
w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu lub akcesorium na nowy taki sam 
lub odpowiedni o niegorszych parametrach.

11) W celu minimalizacji czasu skutecznej naprawy komputerów oraz minimalizacji czasu wymiany na sprzęt zastępczy, 
Wykonawca nieodpłatnie zdeponuje w siedzibie Zamawiającego w Warszawie;

a............ (słownie:..........) egzemplarze komputerów przenośnych typu A, o których mowa w § 1 pkt 1 Umowy, jako
rezerwę serwisową,
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b............ (słownie:..........) egzemplarze komputerów przenośnych typu B, o których mowa w § 1 pkt 2 Umowy, jako
rezerwę serwisową.

Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowane egzemplarze serwisowe,
0 których mowa powyżej.

4. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:

1) instalowania lub wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np. dysk twardy, pamięć RAM) 
zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,

2) dysponowania zakupionym sprzętem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja musi 
przechodzić na nowego właściciela.

5. Sprzęt lub akcesoria zgłoszony przez Zamawiającego do naprawy przed upływem terminu gwarancji, podlega naprawie na 
zasadach opisanych w ust. 1 - 4.

6. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację wymagań Zamawiającego 
dotyczących gwarancji.

7. Gwarancja na torby i plecaki zostanie udzielona na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od daty podpisania 
odpowiedniego protokołu odbioru bez uwag i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej warunkami:

1) Zgłoszenie wady będzie przesyłane przez Zamawiającego elektronicznie na adres:..................;

2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wady torby lub plecaka, Wykonawca odbierze torbę lub plecak 
z miejsca jego użytkowania w ciągu maksimum dwóch dni roboczych, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. 
W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia 
roboczego;

3) Czas skutecznej naprawy torby lub plecaka nie może przekroczyć 5 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia 
wady przez Zamawiającego;

4) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w pkt 3, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, w terminie określonym w pkt 3 zastępczą torbę lub plecak o nie gorszych parametrach niż 
naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze zastępczą torbę lub plecak;

5) W razie, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż wskazany w pkt 3, okres świadczenia gwarancji przedłuża się o czas 
trwania naprawy. W razie, gdy naprawa potrwa dłużej niż 28 dni roboczych, lub gdy torba lub plecak po raz drugi 
ulegnie awarii podlegającej naprawie w ramach gwarancji, Zamawiającemu przysługuje wymiana na nową torbę lub 
plecak (torba lub plecak muszą być takie same lub odpowiednie o niegorszych parametrach);

6) W celu minimalizacji czasu skutecznej naprawy oraz minimalizacji czasu wymiany, Wykonawca nieodpłatnie 
zdeponuje w siedzibie Zamawiającego w Warszawie po 1 sztuce torby każdego zaoferowanego rodzaju oraz po
1 sztuce plecaka każdego zaoferowanego rodzaju;

7) Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowane torby i plecaki, o których 
mowa w pkt 6).

8. Torba lub plecak zgłoszone przez Zamawiającego do naprawy przed upływem terminu gwarancji, podlegają naprawie na 
zasadach opisanych w ust. 7.

9. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację wymagań Zamawiającego 
dotyczących gwarancji na torby i plecaki.

10. Za miejsce użytkowania sprzętu, akcesoriów, toreb i plecaków Strony Umowy rozumieją miejsce wskazane przez 
Zamawiającego spośród miejsc wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy.
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Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

§ 7.

1. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 pkt 1 -  2 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 4 ust. 2 Umowy.

2. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 pkt 1 -  2 Umowy przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) 
dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, 
a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) całkowitej 
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za zwłokę w realizacji usług serwisu gwarancyjnego, 
objętych Umową. Kary umowne za taką zwłokę będą naliczane w wysokości:

1) 0,1 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
zwłoki w rozpoczęciu procedury naprawczej, w stosunku do czasu określonego w § 6 ust. 3 pkt 4 lub § 6 ust. 7 pkt 2 
Umowy,

2) 0,2 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
zwłoki w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt 8 Umowy lub § 6 ust. 7 
pkt 3 Umowy, z jednoczesnym niedostarczeniem produktów zastępczych.

4. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy ujawniony taki przypadek.

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy z zastrzeżeniem postanowień art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy 
Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i pomimo wezwania go przez Zamawiającego 
nie zmienia sposobu realizacji na należyty i zgodny z warunkami Umowy.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, , należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, o których mowa w ust. 2 lub 7, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej 
stronie.

9. Całkowita łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć 100% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

10. Kary umowne przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody.

Zmiany postanowień Umowy 

§ 8.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej 

oferty, w szczególności w przypadku:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu Umowy w ten 

sposób, że powodują wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niemożliwym, nie celowym, nie
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ekonomicznym lub niezgodnym z wymaganiami, przy czym zmiana ta polegać ma na dostosowaniu Umowy do 
przepisów prawa,

2) zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej części (o czas trwania przeszkód) w wyniku konieczności 
wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz,

3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym 
zakresie,

4) zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej części (o czas trwania przeszkód) w związku z 
zaistnieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie 
mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy; takie zdarzenia obejmują 
w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane 
wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, 
pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp.

5) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o 
przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia usługi,

6) ograniczenia lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy wynikającego z ograniczeń, które nakłada ustawa z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze 
zm.), a także kolejne obowiązujące akty prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

2. W przypadkach opisanych, w ust. 1 pkt 1-6 o ile nie określono zakresu zmiany w tych postanowieniach zmianie ulec mogą 
odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto, termin wykonania Przedmiotu 
Umowy, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy 
odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zmiana materiałów lub 
technologii wykonania Umowy, przy czym:
1) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia powodujący do 10% zmniejszenia wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
2) zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia do 10% zwiększenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto,
3) termin wykonania o 10 dni.

3. W opisanych w ust. 1 przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 
ustawy PZP), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 9.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto, o której mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę............... złotych.

2. Jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 -  2 zgodnie z Umową Zamawiający zwróci 
Wykonawcy:

1) 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa 
w § 4 ust. 8 Umowy,

2) 30 % zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po zakończeniu obowiązywania rękojmi za wady za ostatnią dostawę 
sprzętu.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady sprzętu, akcesoriów, toreb i placaków wygasają po upływie okresu gwarancji, o 
którym mowa w § 6 ust. 3 i ust. 7 Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wykorzystane, o ile Zamawiający uzna, że nastąpiło nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
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5. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.

Przelew wierzytelności 
§ 10.

Przelew wierzytelności z tytułu Umowy, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), zwanego dalej Kodeksem cywilnym, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Poufność informacji 

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 
Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku 
z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie Informacjami 
Poufnymi.

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

1) dostępnych publicznie;

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 
obowiązku zachowania poufności;

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania 
poufności;

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji 
Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz 
dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały 
dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie 
zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

10



8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary 
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania 
Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

Licencje
§12

1. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy konieczne będzie zapewnienie lub udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 
licencji, nastąpi to na zasadach określonych poniżej.

2. Przez licencję należy rozumieć prawo do korzystania z systemu operacyjnego na warunkach określonych w Umowie i 
ogólnych warunkach producenta systemu operacyjnego wraz z wymaganymi elementami umożliwiającymi korzystanie z 
systemu operacyjnego, w tym np. nośnikami, kluczami aktywacyjnymi o ile są wymagane do uruchomienia systemu 
operacyjnego oraz dokumentacją systemu operacyjnego. Ogólne warunki producenta systemu operacyjnego nie mogą być 
mniej korzystne dla Zamawiającego niż wymagania przewidziane w Umowie.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z dniem podpisania protokołu odbioru, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu lub zapewnia udzielenie bezterminowej licencji (na czas nieokreślony) na nieograniczone terytorialnie 
korzystanie z systemu operacyjnego na następujących polach eksploatacji:

1) wprowadzenie i zapisywanie do pamięci komputera;

2) odtwarzanie;

3) przechowywanie;

4) wyświetlanie;

5) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności;

6) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wykorzystywanych przy pomocy systemu operacyjnego.

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

1) system operacyjny nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, 
znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji;

2) posiada prawa niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami i przejmuje w tym zakresie 
odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich;

3) warunki korzystania z systemu operacyjnego nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub 
producentów systemu operacyjnego; wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z systemu 
operacyjnego .

5. W razie niedających się usunąć sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz jej załączników a postanowieniami 
warunków korzystania z systemu operacyjnego, stosuje się postanowienia Umowy.

6. W ramach licencji Zamawiający będzie miał także prawo do korzystania z dokumentacji systemu operacyjnego.

7. Z chwilą podpisania danego protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy na Zamawiającego 
przechodzi własność nośników, na których system operacyjny utrwalono.

Postanowienia końcowe 

§ 13.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania Umowy są:

1) ze strony Zamawiającego - ..................................., tel................, e-mail:.................

2) ze strony Wykonawcy -  .......................................... , tel............ e-mail........................

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia Strony i nie stanowi zmiany 
Umowy.

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane w ust. 2. 
W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się datę nadania 
w placówce pocztowej albo u kuriera.

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania 
ww. przepisów.

6. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.). oraz ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.).

7. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki środowiskowej NIK 
przedstawiciele Wykonawcy, w przypadku przebywania w siedzibie Zamawiającego, zobowiązani są do segregacji 
odpadów komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i wody zgodnie z instrukcją, która stanowi Załącznik nr 4 do 
Umowy.

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

9. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy PZP oraz
2) Kodeksu cywilnego.

10. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy.

11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 -  Oferta Wykonawcy z dnia ...................., wraz z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), w tym

opisem równoważności,
2) Załącznik nr 2 -  Adresy jednostek organizacyjnych NIK,
3) Załącznik nr 3 -  Rozdzielnik dostawy,
4) Załącznik nr 4 -  Instrukcja dotycząca segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej i wody.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do Umowy

Lista adresów jednostek organizacyjnych NIK

LP. Nazwa Jednostki 
Organizacyjnej Adres Telefon miejski

1. Centrala NIK 
w Warszawie

02-056 Warszawa 

ul. Filtrowa 57 

fax (22) 444-54-10

(22) 444-50-00

2. Delegatura NIK 
w Białymstoku

15-950 Białystok 

ul. Akademicka 4 

fax (85) 874-81-33

(85) 874-81-00

3. Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

85-131 Bydgoszcz 

ul. Wały Jagiellońskie 12 

fax (52) 567-58-60

(52) 567-58-00

4. Delegatura NIK 
w Gdańsku

80-853 Gdańsk 

ul. Wały Jagiellońskie 36 

fax (58) 768-36-05

(58) 768-36-00

5. Delegatura NIK 
w Katowicach

40-039 Katowice 

ul. Powstańców 29 

fax (32) 784-42-31

(32) 784-42-00

6. Delegatura NIK 
w Kielcach

25-955 Kielce

Al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego nr 4

fax (41) 249-91-05

(41) 249-91-00

7. Delegatura NIK 
w Krakowie

30-038 Kraków 

ul. Łobzowska 67 

fax (12) 342-34-44

(12) 342-34-00

8. Delegatura NIK 
w Lublinie

20-001 Lublin 

ul. Okopowa 7 

fax (81) 461-31-11

(81) 461-31-00



9. Delegatura NIK 
w Łodzi

93-106 Łódź 

ul. Kilińskiego 210 

fax 42 239-32-90

(42) 239-32-00

10. Delegatura NIK 
w Olsztynie

10-165 Olsztyn 

ul. Artyleryjska 3e 

fax (89) 678 82 30

(89) 678-82-00

11. Delegatura NIK 
w Opolu

45-075 Opole 

ul. Krakowska 28 

fax (77) 449-70-99

(77) 449-70-00

12. Delegatura NIK 
w Poznaniu

61-662 Poznań 

ul. Dożynkowa 9H 

fax (61) 655-62-01

(61) 655-62-00

13. Delegatura NIK 
w Rzeszowie

35-016 Rzeszów 

ul. Kraszewskiego 8 

fax (17)780-23-06

(17) 780-23-00

14. Delegatura NIK 
w Szczecinie

71-420 Szczecin 

ul. Jacka Odrowąża 1 

fax (91) 831-39-66

(91) 831-39-00

15. Delegatura NIK 
we Wrocławiu

50-044 Wrocław 

ul. Piłsudskiego 15/17 

fax (71) 711-83-50

(71) 711-83-00

16. Delegatura NIK 
w Zielonej Górze

65-213 Zielona Góra 

ul. Podgórna 9a 

fax (68) 410-66-39

(68) 410-66-00

17. Ośrodek Szkoleniowy 
NIK w Goławicach

Goławice Drugie 

05-180 Pomiechówek 

fax (22) 451 23 00

(22) 451-22-00
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Jak segregować odpady?
Załącznik nr 4 do Umowy

Do pojemnika z napisem „PAPIER” wrzucaj:

♦  czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, karton, zeszyty i książki, niewielkie ilości 
papieru biurowego.

Zaleca się przekazywanie większej ilości gazet, czasopism i papieru biurowego na makulaturę.

Do pojemnika z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” wrzucaj:

&  plastikowe butelki po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne opakowania 
plastikowe,

♦  kartony po sokach i mleku,

♦  puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny ztom żelazny i metale kolorowe, kapsle, zakrętki od stoików, 
folia aluminiowa.

Zaleca się zgniatanie pustych butelek plastikowych, kartonów i puszek przed wyrzuceniem.

Do pojemnika z napisem „SZKŁO” wrzucaj:

♦  szklane butelki po napojach i żywności oraz inne szklane opakowania.

Do pojemnika z napisem „ODPADY ZMIESZANE” wrzucaj:

♦  resztki mięsne i kości, mokry lub zabrudzony i tłusty papier, zużyte materiały higieniczne, fajans, potłuczone 
szkło, opakowania ze styropianu.

Do pojemnika z napisem „BIO” wrzucaj:

♦  odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez mięsa, kości i tłuszczów zwierzęcych), skorupki jaj, fusy po 
kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe (bez ziemi).

Do żadnego z ww. pojemników nie wolno wrzucać:

zużytych baterii,
wkładów do drukarek i kopiarek (zużytych kartridży i tonerów), 
lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
puszek po farbach, czyściwa (szmat i papieru używanych do usuwania farb, smarów i innych substancji 
chemicznych),
odpadów powstałych w toku wykonywania własnych prac (np. gruzu, zużytych części).

X
X
X
X

X



JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?

Jeśli zauważysz usterkę lub awarię instalacji wodnej, zgłoś ją na portiernię NIK osobiście lub telefonicznie pod
numerem telefonu 22 444 57 56.

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?

Nie zostawiaj włączonego światła w pustym pomieszczeniu. Gaś światło za każdym razem, gdy Twoja 
nieobecność ma być dłuższa niż 5 - 10 minut.

Świetlówki energooszczędne, które stanowią obecnie prawie 100% źródeł światła, zużywają pięć razy mniej energii niż 
tradycyjne żarówki. Jednak tuż po włączeniu, kiedy się rozgrzewają, pobierają dużo prądu. Dlatego wyłączanie ich na 
krócej niż 5 -  10 minut nie przynosi oszczędności. Ponadto częste włączanie skraca trwałość świetlówki.

Pamiętaj, aby podczas przerwy w pracy i po jej zakończeniu wyłączyć wszystkie urządzenia i narzędzia 
elektryczne, z których korzystałeś.



BGO-BGZ.261.006.2022.DP
Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa

(firma, adres)
Podmiot udostępniający zasoby:

(firma, adres)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa komputerów przenośnych” .

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBOW 

(jeżeli dotyczy)

1. Działając na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, oświadczam, że zobowiązuję się do oddania Wykonawcy, tj...................................
z siedzibą w .................................... do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 2,

2) zdolności technicznej lub zawodowej 2 (UWAGA: użyczenie zasobów Wykonawcy przez podmiot udostępniający 
zasoby w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest równoznaczne z obowiązkiem udziału tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia)

na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

Należy wskazać:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby:

1 Zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, 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.

2 Niepotrzebne skreślić.
1



2. sposób i  okres udostępnienia Wykonawcy i  wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

3. czy i  w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (UWAGA: dotyczy przypadku 
udostępnienia Wykonawcy zasobów w zakresie sytuacji technicznej lub zawodowej):

data

zobowiązanie należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(w przypadku dokumentu elektronicznego)

lub

cyfrowe odwzorowanie zobowiązania (skan) należy opatrzeć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(w przypadku postaci papierowej 
opatrzonej własnoręcznym podpisem)

2



Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)
C zę ść  I: Inform acje do tyczące  postępow ania o udzielenie  
zam ów ienia oraz instytucji zam aw iającej lub podm iotu  
zam aw iającego

In form acje  na te m at p ub likacj
N um er o g ło sze n ia  w D z.U. S:

Krajow y d zie n n ik  u rzęd ow y

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja 
w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny 
na poziomie krajowym).

T o żsam o ść za m a w ia ją ce go
O ficja ln a  nazw a:
Najwyższa Izba Kontroli 
Państw o:
Polska

In form acje  na te m at postępow ania  o u d zie le n ie  zam ów ienia
Rodzaj p ro ced u ry
Nie określono 
Tytuł:
Dostawa komputerów przenośnych 
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych.
N um er re fe re n cy jn y  n ad a n y spraw ie  p rze z in sty tu cję  za m a w ia jącą  lub  
podm iot za m a w ia ją cy  (je że li d o ty czy ):
BGO-BGZ.261.006.2022
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C zę ść  II: Inform acje do tyczące  w ykonaw cy

A: In form acje  na te m a t w ykonaw cy
Nazw a:

Ulica i num er:

Kod pocztow y:

M iejscow ość:

Państw o:

A d re s  interneto w y (a d re s  www) (je że li d o ty czy ):

E-m ail:

Telefon:

O so b a(-y) w yzn a czo n a (-e ) do kontaktów :

N um er VAT (je że li d o ty czy ):

Je że li num er VAT nie ma za sto so w a n ia , p ro szę  podać inny krajow y num er  
id e n tyfikacy jn y, je że li je s t  w ym a gan y i ma za sto so w an ie .

C zy  w ykonaw ca je s t  m ikro p rze d się b io rstw e m  bądź m ałym  lub śred nim  
p rzed sięb io rstw em ?
O Tak 
O Nie
Jed yn ie  w p rzyp a d ku , g d y  zam ów ienie  je s t  za strze żo n e : C zy  w ykonaw ca  
je s t  za k ła d e m  p ra cy  chro n io nej, „p rze d się b io rstw e m  sp o łe czn y m ” lub  
c z y  b ęd zie  re a lizo w a ł zam ów ienie  w ram ach program ów  za tru d n ie n ia  
chro n io nego ?
O Tak 
O Nie
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Jak i je s t  odpow iedni o d se te k  pracow ników  n iep ełn o sp ra w n ych  lub  
d efaw o ryzo w an ych?

Je że li je s t  to w ym agan e, p ro szę  o k re ś lić , do której k a te go rii lub których  
k a te go rii pracow ników  n iep ełn o sp ra w n ych  lub d efaw o ryzo w an ych  należą  
dani pracow nicy.

W sto so w nych  p rzy p a d k a ch , c z y  w ykonaw ca je s t  w p isa n y  do u rzęd ow ego  
w ykazu  za tw ie rd zo n ych  w ykonaw ców  lub p osiad a rów now ażne  
za św ia d cze n ie  (np. w ram ach kra jo w ego  syste m u  (w stęp n ego ) 
kw alifikow ania)?
O Tak 
O Nie

• Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w 
sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, 
uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.

a) P ro szę  podać odpow iedni num er re je stra cy jn y  lub num er  
za św ia d cze n ia , je że li d o ty czy :

b) Je że li p o św iad cze n ie  w pisu  do w ykazu  lub w ydania za św ia d cze n ia  je s t  
d o stę p n e  w form ie  e le ktro n iczn e j, p ro szę  podać:

c) P ro szę  podać dane re fe re n cy jn e  stan o w iące  podstaw ę w pisu do  
w ykazu  lub w ydania za św ia d cze n ia  o raz, w sto so w nych  p rzyp a d ka ch , 
k la sy fik a c ję  nadaną w urzędow ym  w ykazie :

d) C zy  w pis do w ykazu  lub w ydane za św ia d cze n ie  obejm ują w szy stk ie  
w ym agan e kryte ria  kw alifikacji?
O Tak 
O Nie

• Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A,
B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

-3-



e) C zy  w ykonaw ca b ęd zie  w sta n ie  p rze d sta w ić  za św ia d cze n ie  o d n o szą ce  
się  do p łatn o ści sk ła d e k  na u b e zp ie cze n ie  sp o łe czn e  i podatków  lub  
p rze d sta w ić  inform acje , które um ożliw ią in stytu cji za m a w ia jące j lub  
podm iotow i zam aw iającem u  u zy sk a n ie  te go  za św ia d cze n ia  b ezp o śred n io  
za pom ocą b ezp łatn e j krajow ej b a zy  d anych  w dow olnym  państw ie  
człon ko w skim ?
O Tak 
O Nie
Je że li odnośna d o ku m en tacja  je s t  d o stę p n a  w form ie  e le ktro n iczn e j, 
p ro szę  w ska za ć:

C zy  w ykonaw ca b ierze  u d zia ł w postępow aniu  o u d zie le n ie  zam ów ienia  
w spóln ie  z innym i w ykonaw cam i?
O Tak 
O Nie

• Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite 
europejskie dokumenty zamówienia.

a) P ro szę  w sk a za ć  rolę w ykonaw cy w g ru p ie  (lider, o d p o w ied zia ln y  za  
o kre ślo n e  za d a n ia  itd .):

b) P ro szę  w sk a za ć  p o zo sta łych  w ykonaw ców  b io rących  w sp ó ln ie  u d zia ł w 
postępow aniu  o u d zie le n ie  zam ów ienia:

c) W sto so w nych  p rzy p a d k a ch , nazw a g ru p y  b iorącej udzia ł:

W sto so w nych  p rzy p a d k a ch , w sk a za n ie  c zę śc i zam ó w ien ia, w o d n iesien iu  
do której (k tó rych ) w ykonaw ca za m ie rza  z ło ży ć  ofertę :

B: In fo rm acje  na tem at p rze d sta w ic ie li w ykonaw cy # 1
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• W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) 
oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania 
wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Im ię

N azw isko  

Data uro dzen ia  

M iejsce uro dzen ia  

Ulica i num er:

Kod pocztow y:

M iejscow ość:

Państw o:

E-m ail:

Telefon:

Stan o w isko /D zia ła jący(-a ) jako:

W razie  p o trze b y  p ro szę  podać szcze g ó ło w e  in form acje  d o ty czą ce  
p rze d sta w ic ie lstw a  (je g o  form , za k re su , celu  itd .):

C: In form acje  na te m a t p o le ga n ia  na zd o ln o ści innych podm iotów
C zy  w ykonaw ca p o lega  na zd o ln o ści innych  podm iotów  w celu  
sp e łn ie n ia  kryteriów  kw alifikacji o kre ślo n ych  poniżej w c zę śc i IV o raz  
(e w en tu aln ych ) kryteriów  i za sa d  o kre ślo n ych  poniżej w c zę śc i V?
O Tak 
O Nie
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• Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje 
wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane 
przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych 
lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę 
jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane - tych, do 
których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega 
wykonawca, proszę dołączyć - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - 
informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.

D: In form acje  d o ty czą ce  podw ykonaw ców , na których  zd o ln o ści 
w ykonaw ca nie po lega

• (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

C zy  w ykonaw ca za m ie rza  z le c ić  osobom  trze c im  podw ykonaw stw o  
ja k ie jk o lw ie k  c zę śc i zam ów ienia?
O Tak 
O Nie
Je że li ta k  i o ile je s t  to w iadom e, p ro szę  podać w ykaz proponow anych  
podw ykonaw ców :

• Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda 
przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w 
części I, proszę przedstawić - dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III.

C zę ść  III: Podstaw y w ykluczenia

A: P o d staw y zw iązan e  z w yrokam i sk a zu ją cy m i za  p rze stę p stw o
W art. 57 ust. 1 d yre ktyw y 2014/24/UE o kreślo n o  n a stę p u ją ce  pow ody  
w yklu cze n ia
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u d zia ł w o rg a n iza c ji p rze stę p cze j
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed 
najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w 
wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie

data w yroku  

powód

kto zo s ta ł sk a za n y

O ile zo sta ła  o kre ślo n a  b ezp o śre d n io  w w yroku - d łu g o ść  okresu  
w yklu cze n ia .

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod
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W yd a jący

korupcja
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji 
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze 
prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej 
(podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie

data w yroku  

powód

kto zo s ta ł sk a za n y

O ile zo sta ła  o kre ślo n a  b ezp o śre d n io  w w yroku - d łu g o ść  okresu  
w yklu cze n ia .

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć
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Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

n a d u życie  fin an so w e
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej 
pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku 
nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie

data w yroku  

powód

kto zo s ta ł sk a za n y

O ile zo sta ła  o kre ślo n a  b ezp o śre d n io  w w yroku - d łu g o ść  okresu  
w yklu cze n ia .

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć
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Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

p rze stę p stw a  te rro ry sty czn e  lub p rze stę p stw a  zw ią za n e  z d zia ła ln o śc ią  
te rro ry sty czn ą
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane 
z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 
2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których 
to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie

data w yroku  

powód

kto zo s ta ł sk a za n y
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O ile zo sta ła  o kre ślo n a  b ezp o śre d n io  w w yroku - d łu g o ść  okresu  
w yklu cze n ia .

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

p ran ie  p ie n ię d zy  lub fin an so w an ie  terro ryzm u
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem 
sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio 
w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie

data w yroku
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powód

kto zo s ta ł sk a za n y

O ile zo sta ła  o kre ślo n a  b ezp o śre d n io  w w yroku - d łu g o ść  okresu  
w yklu cze n ia .

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

p raca d zie ci i inne fo rm y handlu ludźm i
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia 
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem 
sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio 
w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, 
zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 
1).

Proszę podać odpowiedź
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O Tak 
O Nie

data w yroku  

powód

kto zo s ta ł sk a za n y

O ile zo sta ła  o kre ślo n a  b ezp o śre d n io  w w yroku - d łu g o ść  okresu  
w yklu cze n ia .

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

B: P o d staw y zw ią za n e  z p ła tn o ścią  podatków  lub sk ła d e k  na 
u b e zp ie cze n ie  sp o łe czn e
W art. 57 ust. 2 d yre ktyw y 2014/24/UE o kreślo n o  n a stę p u ją ce  pow ody
w yklu cze n ia
p ła tn o ść podatków
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących 
płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie
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członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono 
inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
państw o lub państw o czło n ko w skie , któ re go  to d o ty czy  

kw ota, której to d o ty czy

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż 
decyzja sądowa lub administracyjna?
O Tak 
O Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub 
administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?
O Tak 
O Nie
P ro szę  podać d atę  w yroku lub d ecyzji

W p rzyp ad ku  w yroku, o ile zo sta ła  w nim  b ezp o śre d n io  o kre ślo n a, 
d łu g o ść  o kresu  w yklu cze n ia :

P ro szę  o p isa ć, ja k ie  śro d ki zo sta ły  w yko rzysta n e

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia 
w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak
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O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

p ła tn o ść sk ła d e k  na u b e zp ie cze n ie  sp o łe czn e
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących 
płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym 
ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
państw o lub państw o czło n ko w skie , któ re go  to d o ty czy  

kw ota, której to d o ty czy

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż 
decyzja sądowa lub administracyjna?
O Tak 
O Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub 
administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?
O Tak 
O Nie
P ro szę  podać d atę  w yroku lub d ecyzji

W p rzyp ad ku  w yroku, o ile zo sta ła  w nim  b ezp o śre d n io  o kre ślo n a, 
d łu g o ść  o kresu  w yklu cze n ia :

P ro szę  o p isa ć, ja k ie  śro d ki zo sta ły  w yko rzysta n e

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia
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w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

C: P o d staw y zw ią za n e  z n ie w yp ła ca ln o ścią , konfliktem  interesó w  lub  
w ykro czen ia m i zaw odow ym i
W art. 57 ust. 4 d yre ktyw y 2014/24/UE o kreślo n o  n a stę p u ją ce  pow ody  
w yklu cze n ia
n a ru sze n ie  obow iązków  w d zie d zin ie  praw a so cja ln e g o
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie 
prawa socjalnego? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie 
krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 
18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć
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n a ru sze n ie  obow iązków  w d zie d zin ie  praw a p ra cy
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie 
prawa pracy? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie 
krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 
18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć  

u p ad ło ść
Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

P ro szę  podać powody, które pom im o p o w yższe j sy tu a cji um ożliw iają  
re a liza c ję  zam ów ienia. Nie trze b a  podaw ać tych  inform acji, je że li 
w yklu cze n ie  w ykonaw ców  w tym  p rzyp ad ku  sta ło  się  obow iązkow e  
na m ocy o b o w iązu ją ce go  praw a kra jo w ego  bez żad n ej m ożliw ości 
o d stę p stw a w sy tu a cji, g d y  w ykonaw cy są pom im o to w stan ie  
zre a lizo w a ć zam ów ienie.

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie
U RL
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kod

W yd a jący

n ie w yp ła ca ln o ść
Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

P ro szę  podać powody, które pom im o p o w yższe j sy tu a cji um ożliw iają  
re a liza c ję  zam ów ienia. Nie trze b a  podaw ać tych  inform acji, je że li 
w yklu cze n ie  w ykonaw ców  w tym  p rzyp ad ku  sta ło  się  obow iązkow e  
na m ocy o b o w iązu ją ce go  praw a kra jo w ego  bez żad n ej m ożliw ości 
o d stę p stw a w sy tu a cji, g d y  w ykonaw cy są pom im o to w stan ie  
zre a lizo w a ć zam ów ienie.

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

układ z w ierzycie lam i
Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć
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P ro szę  podać powody, które pom im o p o w yższe j sy tu a cji um ożliw iają  
re a liza c ję  zam ów ienia. Nie trze b a  podaw ać tych  inform acji, je że li 
w yklu cze n ie  w ykonaw ców  w tym  p rzyp ad ku  sta ło  się  obow iązkow e  
na m ocy o b o w iązu ją ce go  praw a kra jo w ego  bez żad n ej m ożliw ości 
o d stę p stw a w sy tu a cji, g d y  w ykonaw cy są pom im o to w stan ie  
zre a lizo w a ć zam ów ienie.

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

inna sy tu a cja  podobna do u p ad ło ści w yn ika jąca  z praw a kra jow ego
Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

P ro szę  podać powody, które pom im o p o w yższe j sy tu a cji um ożliw iają  
re a liza c ję  zam ów ienia. Nie trze b a  podaw ać tych  inform acji, je że li 
w yklu cze n ie  w ykonaw ców  w tym  p rzyp ad ku  sta ło  się  obow iązkow e  
na m ocy o b o w iązu ją ce go  praw a kra jo w ego  bez żad n ej m ożliw ości 
o d stę p stw a w sy tu a cji, g d y  w ykonaw cy są pom im o to w stan ie  
zre a lizo w a ć zam ów ienie.

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
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O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

aktyw am i za rzą d za  likw id ato r
Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

P ro szę  podać powody, które pom im o p o w yższe j sy tu a cji um ożliw iają  
re a liza c ję  zam ów ienia. Nie trze b a  podaw ać tych  inform acji, je że li 
w yklu cze n ie  w ykonaw ców  w tym  p rzyp ad ku  sta ło  się  obow iązkow e  
na m ocy o b o w iązu ją ce go  praw a kra jo w ego  bez żad n ej m ożliw ości 
o d stę p stw a w sy tu a cji, g d y  w ykonaw cy są pom im o to w stan ie  
zre a lizo w a ć zam ów ienie.

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

d zia ła ln o ść  g o sp o d a rcza  je s t  za w ie szo n a
Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak
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O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

P ro szę  podać powody, które pom im o p o w yższe j sy tu a cji um ożliw iają  
re a liza c ję  zam ów ienia. Nie trze b a  podaw ać tych  inform acji, je że li 
w yklu cze n ie  w ykonaw ców  w tym  p rzyp ad ku  sta ło  się  obow iązkow e  
na m ocy o b o w iązu ją ce go  praw a kra jo w ego  bez żad n ej m ożliw ości 
o d stę p stw a w sy tu a cji, g d y  w ykonaw cy są pom im o to w stan ie  
zre a lizo w a ć zam ów ienie.

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

p orozum ienia  z innym i w ykonaw cam i m ające  na celu  za k łó ce n ie  
ko nkurencji
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu 
zakłócenie konkurencji?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 
(„samooczyszczenie")?
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć
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D: P o d staw y w yk lu cze n ia  o ch a ra k te rze  w yłą czn ie  krajow ym
C zy  m ają za sto so w a n ie  p o d staw y w yk lu cze n ia  o ch a ra k te rze  w yłą czn ie  
krajow ym  o kre ślo n e  w stosow nym  o g ło sze n iu  lub w doku m en tach  
zam ów ienia?
P o d staw y w yk lu cze n ia  o ch a ra k te rze  w yłą czn ie  krajow ym
Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych 
państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym 
określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

C zę ść  IV: Kryteria  kw alifikacji

a: O gó lne  o św ia d cze n ie  d o ty czą ce  w szy stk ich  kryteriów  kw alifikacji
W o d n iesien iu  do kryteriów  kw alifikacji w ykonaw ca o św ia d cza , że  
Sp e łn ia  w szy stk ie  w ym agan e  kryte ria  kw alifikacji.
Proszę podać odpowiedź
O Tak
O Nie

Zako ńcz
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C zę ść  V: O g ra n icza n ie  liczb y  kw a lifiku ją cych  się  kandydatów
W ykonaw ca o św ia d cza , że:
W n a stę p u ją cy  sp o só b  sp e łn ia  o biektyw ne i n ie d yskrym in a cy jn e  kryteria  
lub za sa d y, które m ają być sto so w an e w celu  o g ra n icze n ia  liczb y  
kandydatów :

W p rzyp ad ku  g d y  w ym a gan e  są o kre ślo n e  za św ia d cze n ia  lub inne  
ro d zaje  dow odów  w form ie  dokum entów , p ro szę  w sk a za ć  dla ka żd e g o  
z nich, c zy  w ykonaw ca p osiad a w ym agan e dokum enty:

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów 
są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:

Proszę podać odpowiedź 
O Tak 
O Nie
P ro szę  je  o p isa ć

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 
danych państwa członkowskiego UE?
O Tak 
O Nie 
U RL

kod

W yd a jący

C zę ść  V I: O św ia d cze n ia  końcow e
Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II- 
V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z 
wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą 
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim
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(pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres 
internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć 
odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub 
b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia 
w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), 
instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację.
Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do 
dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w 
części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na 
potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz - jeżeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y): 
data

M iejsce

Po d pis
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Załącznik nr 6 do SWZ
BGO-BGZ.261.006.2022.DP

Zamawiający:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa

(firma, adres)

Wykonawca:

(firma, adres)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa komputerów przenośnych” .

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI LUB PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze 
zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 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 (Dz. U. 
poz. 2415):

1) 1 oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej 2, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym 
postępowaniu,

2) 1 2 3 oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym
postępowaniu, tj.:

a)

b)
(Nazwa podmiotu)

(Nazwa podmiotu)

1 Niepotrzebne skreślić.
2 Grupa kapitałowa -  rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również tego przedsiębiorcę
3 Niepotrzebne skreślić.

1



oraz załączam do niniejszego oświadczenia dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od 
ww. Wykonawcy/ów należącego do tej samej grupy kapitałowej.

data

oświadczenie należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(w przypadku dokumentu elektronicznego)

lub

cyfrowe odwzorowanie oświadczenia (skan) należy opatrzeć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(w przypadku postaci papierowej 
opatrzonej własnoręcznym podpisem)

2



BGO-BGZ.261.006.2022.DP

Wykonawca:

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający:

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa

(firma, adres)

(firma, adres)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dostawa komputerów przenośnych” .

WYKAZ DOSTAW

WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH, 
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,

A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY -  W TYM OKRESIE.

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia

Wartość 
zamówienia 

w PLN brutto

Daty wykonania

(data rozpoczęcia/ 
zakończenia: dzień, 

miesiąc, rok)

Podmiot
na rzecz którego zostały 

lub są wykonywane 
(Zamawiający)

(firma, adres)

Wykonawca
zamówienia

(firma, adres) *

1 2 3 4 5 6

1 Dostawa sprzętu 
komputerowego

co najmniej 
1 000 000 zł brutto

(jeden milion)

2 Dostawa sprzętu 
komputerowego

co najmniej 
1 000 000 zł brutto

(jeden milion)

1



Dostawa sprzętu 
komputerowego

co najmniej 
1 000 000 zł brutto

(jeden milion)
3

* Kolumnę nr 6 należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawcą zamówienia był / jest podmiot udostępniający zasoby w zakresie zdolności zawodowej, 
wskazany w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów (Załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawcą zamówienia był / jest podmiot 
składający ofertę, kolumny tej nie należy wypełniać.

Uwaga: Dla wszystkich wyżej wymienionych dostaw należy dołączyć do wykazu dowody 1 określające, że zostały one wykonane 
należycie lub są wykonywane należycie.

data

wykaz należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(w przypadku dokumentu elektronicznego)

lub

cyfrowe odwzorowanie wykazu (skan) należy opatrzeć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(w przypadku postaci papierowej 
opatrzonej własnoręcznym podpisem)

Definicję dowodów podano w pkt XI SWZ.
2


