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NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

BGO-BGZ.261.011.2022.DP

S P E C Y F I K A C J A W A R U N K O W Z A M O W I E N I A
(zwana dalej SWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznych depozytorów kluczy dla delegatur
Najwyższej Izby Kontroli 

(DOSTAWA)

Zatwierdzam

p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego

/-/ Jarosław Melnarowicz

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa 

nlk_zp@nlk.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P -1 4 ,00 -950  Warszawa 1

1

mailto:nlk_zp@nlk.gov.pl


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 podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 i nast. 

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 nie przekracza progów unijnych, o których mowa w ustawie Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i konfiguracją dziewięciu fabrycznie nowych 

(bez śladów wcześniejszego eksploatowania) elektronicznych depozytorów służących do 
bezpiecznego przechowywania zdeponowanych kluczy od pomieszczeń, wyposażonych w breloki do 
kluczy oraz zawieszki (kłódki) wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania kluczami w 
niżej wymienionych lokalizacjach:
1.1. Delegatura NIK w Bydgoszczy: ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz,
1.2. Delegatura NIK w Gdańsku: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,
1.3. Delegatura NIK w Krakowie: ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków,
1.4. Delegatura NIK w Łodzi: ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź,
1.5. Delegatura NIK w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn,
1.6. Delegatura NIK w Opolu: ul. Krakowska 28A, 45-075 Opole,
1.7. Delegatura NIK w Poznaniu: ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań,
1.8. Delegatura NIK w Rzeszowie: ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów,
1.9. Delegatura NIK w Zielonej Górze: ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera:
2.1. Załącznik nr 1 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia,
2.2. Załącznik nr 2 do SWZ -  Formularz ofertowy,
2.3. Załącznik nr 3 do SWZ -  Wzór umowy (załącznik zawiera zasady i warunki na jakich 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie).
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 
ustawy Pzp jako powody nie dokonania podziału zamówienia na części Zamawiający wskazuje, iż 
OPZ zakłada wystandaryzowanie i ujednolicenie systemu elektronicznego przechowywania kluczy 
opartego o jedno oprogramowanie i zintegrowanego we wszystkich obiektach Najwyższej Izby Kontroli 
na terenie Polski. Brak podziału zamówienia na części nie utrudni małym lub średnim przedsiębiorcom 
wzięcia udziału w postępowaniu.

4. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44421721-7 Kasety depozytowe

5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejscami realizacji przedmiotu zamówienia są Delegatury Najwyższej Izby Kontroli pod poniżej 
określonymi adresami:
5.1. Delegatura NIK w Bydgoszczy: ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz,
5.2. Delegatura NIK w Gdańsku: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,
5.3. Delegatura NIK w Krakowie: ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków,
5.4. Delegatura NIK w Łodzi: ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź,
5.5. Delegatura NIK w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn,
5.6. Delegatura NIK w Opolu: ul. Krakowska 28A, 45-075 Opole,
5.7. Delegatura NIK w Poznaniu: ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań,
5.8. Delegatura NIK w Rzeszowie: ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów,
5.9. Delegatura NIK w Zielonej Górze: ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra.

6. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez prowadzenia negocjacji.
7. Wyjaśnienia treści SWZ

7.1. 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 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.2. 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.

7.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7.1, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

7.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 7.1.

7.5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 
w pkt 7.1., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.

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

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

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
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V. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania 

Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą, zaświadczenia producenta, że czytniki kart zbliżeniowych 
zainstalowane na depozytorach kluczy spełniają wymagania zgodności z systemem kart użytkowanym 
przez Zamawiającego (Mifare Classic 1k i 4k) oraz umożliwiają w przyszłości obsługę kart HID i Class Seos 
(wymiana czytników) oraz, że oprogramowanie depozytorów umożliwia integrację z depozytorami SAIK 
zainstalowanymi w Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 i ul. Krzywickiego 9 i 
działają pod kontrolą oprogramowania SAIK.

2. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 
przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przez nich środek będzie niekompletny, do jego 
złożenia lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

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 oraz 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. z 2022 r. poz. 835).

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 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) [OSOBY]
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi 
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych
0 napięciu do/powyżej 1KV (świadectwo kwalifikacji SEP: D+E (dozór i eksploatacja) zgodnie 
z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.) 
w związku z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.)
1 zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o której mowa 
w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 
ze zm.) i legitymują się stosownym zaświadczeniem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1628).
b) [DOŚWIADCZENIE]
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej dwóch 
zamówień polegających na dostawie, montażu i konfiguracji depozytorów kluczy o wartości co 
najmniej 300 000 zł brutto każda.
Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie.

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
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technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących, 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, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z 
Wykonawców, którzy wykonają dostawy, 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. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
1. WYKONAWCA

Do oferty Wykonawca załącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór wg 
Załącznika nr 5 do SWZ),
Wykonawca załącza kilka oświadczeń, w zależności od wystąpienia sytuacji opisanej poniżej w pkt 2.

2. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa powyżej w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
Każdy podmiot składa odrębne oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

X. INFORMACJA O OCENIE OFERT
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowego środka dowodowego, o 
którym mowa w pkt XI. 2

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą żadnych podmiotowych środków dowodowych.

2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
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2.1 Potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
b) wykaz wykonanych dostaw, 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 6 do SWZ),

c) dowody określające czy dostawy (z lit. b) - zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi 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;

d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia (wzór wg Załącznika nr 7 do SWZ),

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. 670), o ile Wykonawca 
wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IX. 1 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
Dokument wymieniony powyżej w pkt 2.1, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, składa w swoim imieniu.

2.4 PODMIOTY ZAGRANICZNE
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1, składa dokument właściwy 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).

2.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych podmiotowych środków dowodowych, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
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uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

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: https://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 

https://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 
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. 2.4.

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 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.
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XV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.1. w kwestiach dotyczących procedury postępowania -  Dariusz Porucznik,
1.2. w kwestiach merytorycznych -  Robert Bolumiński.

2. 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.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 2 lipca 2022 r. (30 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 30 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.

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.

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 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. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia
1 zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
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6. W Formularzu ofertowym 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 XIII. 4. 1).

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

9. ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY
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. 9.

XVIII. DOKUMENTY WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ.
1. Wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 oświadczenie, o którym mowa w pkt IX. 1 dotyczące Wykonawcy lub, jeśli dotyczy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

1.2 (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo (patrz poniżej pkt 2),
1.3 (jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (patrz pkt XVII. 5),
1.4 (jeżeli dotyczy) ustanowienie pełnomocnika dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia,
1.5 (jeżeli dotyczy) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt V.

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również:
1.6 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru -  w celu potwierdzenia umocowania 
osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone z ofertą.
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2. PEŁNOMOCNICTWO.
W przypadku podpisania oferty (Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), 
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.

3. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) obowiązują 
następujące postanowienia:
3.1 wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego;

3.2 do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 3.1, z 
zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt XIX. 3. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 
oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;

3.3 elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika 
lub odpowiednio przez tych Wykonawców.

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

XIX. FORMA DOKUMENTÓW
1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i podpisuje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej i podpisuje podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Oferta musi być złożona w oryginale.

2. Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 
którym mowa w pkt IX., sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.

3. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt XVIII. 2 i 3, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa 
w pkt XI.2, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt V, a także inne dokumenty 
przekazywane w postępowaniu i nie wymienione w pkt XIX (np. wymagane przed umową),
składa się z zachowaniem poniższych wymogów, tj.:

3.1 w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych jako dokument elektroniczny, należy 
je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 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 lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
papierowym (poświadczona kopia dokumentu sporządzonego w postaci papierowej).
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4. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, dokument zawierający 
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, składa się z zachowaniem wymogów, o 
których mowa w pkt XIX. 6.

5. Informacje oraz oświadczenia inne niż oświadczenie określone w pkt IX (np. wszelkie wyjaśnienia, 
przedłużenie terminu związania ofertą) 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.

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

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podpisują dokumenty w zakresie, w 
jakim każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w 
przypadku:
8.1. podmiotowych środków dowodowych -  odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą lub notariusz;

8.2. przedmiotowego środka dowodowego -  Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia lub notariusz;

8.3. 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 3 czerwca 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,
2) wejść w Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
3) zalogować się do ePUAP wybraną przez siebie metodą,
4) podać numer 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,
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5) wejść w Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
6) zalogować się do ePUAP wybraną przez siebie metodą,
7) podać numer 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 elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 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 odbywa się publicznie.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:
3.1. firmach 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.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z postanowieniami opisanymi w SWZ, w tym podatek VAT.
3. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny ofertowej brutto, poza przypadkami opisanymi we wzorze 

umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
7. Do wyliczenia ceny brutto, Wykonawca zastosuje właściwą aktualnie obowiązującą w przepisach 

prawa stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
8. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek.
9. Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
10. DOTYCZY PRZYKŁADOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 NW. USTAWY

W sytuacji określonej w art. 225 Pzp tj. jeżeli Wykonawca składa, 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 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny 
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć.

11. W ofercie, o której mowa w pkt 10 Wykonawca ma obowiązek:
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11.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

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

11.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku;

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

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

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
3. 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 powyżej kryterium wyboru.

4. Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym 
kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę.”.

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 zmianom, z zastrzeżeniem pkt IV. 9.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przekaże 

Zamawiającemu Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ, dotyczący udostępnienia 
następujących dokumentów:
4.1. Wytycznych Biura Informatyki do projektowania i budowy sieci teleinformatycznej, punktów 

dystrybucyjnych oraz Serwerowni dla jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli,
4.2. planu piętra obiektu w określonej lokalizacji gdzie mają być instalowane depozytory kluczy ze 

wskazaniem dokładnego miejsca instalacji depozytora kluczy oraz lokalizacji sieci zasilającej i 
teleinformatycznej.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 
unieważnić postępowanie.
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Ponieważ Zamawiający stosować będzie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wskazanych oświadczeń i dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt X, zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta 
uzyskała drugą w kolejności łączną liczbę punktów. Powyższe dotyczy każdej kolejnej oferty, do której 
będzie miała zastosowanie sytuacja opisana w niniejszym punkcie.

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 we wzorze 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

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).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej zwanego 
„RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana 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 RODO w związku 

z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598, 1641) w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej.

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

5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej, w przypadku konieczności wydania decyzji o 
odmowie udostępnienia informacji publicznej jest wymogiem ustawowym. Niepodanie ich
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uniemożliwi wydanie i doręczenie Pani/Panu przedmiotowej decyzji.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej, a w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji - do wyczerpania drogi 
prawnej tj. zakończenia ewentualnego odwoławczego postępowania administracyjnego lub 
postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres archiwizacji 
dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i przepisów wewnętrznych 
administratora danych.

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

8. Posiada Pani/Pan prawo:
-  dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
-  do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
-  na podstawie art. 18 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
-  prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o 

których mowa w art. 21 RODO.
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
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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 przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
4. Załącznik nr 4 -  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.
6. Załącznik nr 6 -  wykaz dostaw.
7. Załącznik nr 7 -  wykaz osób.
8. Załącznik nr 8 -  wzór wniosku dotyczącego udostępnienia dokumentacji.
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Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostawa i przeniesienie własności:

a. Dziewięciu fabrycznie nowych (bez śladów wcześniejszego eksploatowania) elektronicznych 
depozytorów służących do bezpiecznego przechowywania zdeponowanych kluczy 
od pomieszczeń, wyposażonych w breloki do kluczy oraz zawieszki (kłódki) wraz z 
zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania kluczami, spełniającym wymagania z punktu 
II:

b. Zestawu zapasowych (dodatkowych) breloków do kluczy na każdy depozytor - 10 szt.

c. Zestawu zapasowych (dodatkowych) zawieszek dla kluczy na każdy depozytor - 30 szt.

d. Bezterminowe licencje na oprogramowanie, przeznaczone do zdalnego zarządzania, konfiguracji 
i administracji depozytorami kluczy.

2. Miejsca instalacji oraz pojemność szafy depozytowej:

a. Delegatura NIK w Bydgoszczy: ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz (szafa depozytowa 
wyposażona w 100 gniazd na klucze),

b. Delegatura NIK w Gdańsku: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk (szafa depozytowa 
wyposażona w 65 gniazd na klucze),

c. Delegatura NIK w Krakowie: ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków (szafa depozytowa wyposażona 
w 70 gniazd na klucze),

d. Delegatura NIK w Łodzi: ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź (szafa depozytowa wyposażona 
w 70 gniazd na klucze),

e. Delegatura NIK w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn (szafa depozytowa
wyposażona w 80 gniazd na klucze),

f. Delegatura NIK w Opolu: ul. Krakowska 28A, 45-075 Opole (szafa depozytowa wyposażona 
w 80 gniazd na klucze),

g. Delegatura NIK w Poznaniu: ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań (szafa depozytowa
wyposażona w 120 gniazd na klucze),

h. Delegatura NIK w Rzeszowie: ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów (szafa depozytowa 
wyposażona w 80 gniazd na klucze),

i. Delegatura NIK w Zielonej Górze: ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra (szafa depozytowa 
wyposażona w 55 gniazd na klucze),

3. Wykonanie montażu i podłączenia dostarczonych depozytorów do istniejącej sieci elektrycznej
i teleinformatycznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odległość do dostępnych gniazd
sieci LAN i źródła zasilania 230V do 15 m).

4. Wykonawca po zawarciu umowy ma prawo do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez
Biuro Informatyki Najwyższej Izby Kontroli pn. „Wytyczne do projektowania i budowy sieci
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teleinformatycznej, punktów dystrybucyjnych oraz Serwerowni dla jednostek organizacyjnych 
Najwyższej Izby Kontroli” oraz z planem piętra obiektu w określonej lokalizacji gdzie mają być 
instalowane depozytory kluczy ze wskazaniem dokładnego miejsca instalacji depozytora kluczy oraz 
lokalizacji sieci zasilającej i teleinformatycznej.

5. Dokładny opis zasad sprawdzenia dokumentacji o której mowa w pkt 4 zawarty jest we „Wniosku 
dotyczącym udostępnienia dokumentacji”, który stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

6. Przeprowadzenie uruchomienia depozytorów i testowania poprawności ich działania oraz wykonanie 
wstępnej konfiguracji urządzenia.

7. Wykonanie instalacji i konfiguracji oprogramowania do zdalnego zarządzania depozytorem w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego dla administratora i personelu obsługi.

8. Wykonanie integracji oprogramowania do zarządzania depozytorami z bazą danych Zamawiającego 
w zakresie importu listy użytkowników z zewnętrznej bazy danych.

9. Wykonywanie bezpłatnej aktualizacji minimum 1 raz w roku oprogramowania w czasie trwania 
gwarancji do najnowszej obowiązującej wersji.

10. Dostarczenie instrukcji obsługi depozytorów w języku polskim.

11. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i w trzech egzemplarzach w wersji 
papierowej.

12. Sporządzenie protokołu odbioru z uruchomienia depozytorów.

13. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zainstalowania urządzeń.

14. Zapewnienie zdalnego wsparcia technicznego, oraz konsultacji technicznych w czasie trwania 
gwarancji.

15. Wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych urządzeń w okresie trwania gwarancji (w 10 i 22 
miesiącu obowiązywania umowy).

16. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego (maksymalnie dla pięciu osób) z 
zakresu obsługi depozytorów (1 godzina, w terminie do dnia zakończenia Umowy).

I. Wymagania techniczne dla elektronicznych depozytorów kluczy:

1. Wykonane w sposób estetyczny z lekkiego i trwałego rodzaju blachy min. 1,5 mm w formie szafki 
z drzwiczkami przeszklonymi - całość powinna stanowić solidną konstrukcję odporną na sforsowanie 
mechaniczne przy użyciu prostych narzędzi. Drzwiczki depozytora powinny być wyposażone w szybę 
o zwiększonej odporności na włamanie lub wzmocnioną folią antywłamaniową.

2. Depozytory muszą być wyposażone w gniazda/otwory (w ilości wymienionej w pkt. II, dla każdej 
lokalizacji) oraz breloki wraz z zawieszkami (w ilości wymienionej w pkt. II odpowiadającej ilości 
gniazd/otworów, dla każdej lokalizacji), do których można trwale dopiąć klucze wykorzystywane 
przez Zamawiającego.

3. Depozytory muszą być wyposażone w czytniki kart zbliżeniowych spełniających wymagania zgodności 
z systemem kart użytkowanym przez zamawiającego (Mifare Classic 1k i 4k) oraz umożliwiać 
w przyszłości obsługę kart HID i Class Seos (wymiana czytników).

4. Oprogramowanie powinno umożliwiać pełną rozliczalność pobierania i zdawania kluczy.

5. Oprogramowanie depozytorów powinno umożliwiać integrację z depozytorami SAIK w Centrali 
NIK działającymi pod kontrolą oprogramowania SAIK.
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6. Posiadać zintegrowany panel sterujący z ekranem typu LCD i interfejsem w polskiej wersji językowej.

7. Posiadać możliwość pełnego zarządzania depozytorem z terminala sterującego szafy depozytowej.

8. Depozytory muszą posiadać blokadę breloka (uchwytu klucza) w celu uniemożliwienia pobrania 
niewłaściwego klucza przez nieuprawnionego użytkownika.

9. Posiadać funkcję podświetlania wskazanego klucza do pobrania oraz możliwość deponowania kluczy 
w dowolnym gnieździe.

10. Brelok powinien być identyfikowany w depozytorze jedynie metodą stykową, identyfikacja powinna 
wskazywać prawidłowe włożenie breloka.

11. Posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną próby nieuprawnionego pobrania klucza.

12. Terminal powinien sygnalizować błędne włożenie klucza, próbę ingerencji w depozytor (posiadać 
zabezpieczenie przeciwsabotażowe).

13. Umożliwić awaryjne zwolnienie jednego lub wszystkich kluczy w sposób mechaniczny 
przez uprawnionego administratora w przypadku całkowitej awarii zasilania i wyczerpania 
akumulatorów.

14. Zapewniać gromadzenie (archiwizowanie) zdarzeń związanych z działaniem depozytora na wypadek 
braku połączenia z siecią Ethernet.

15. Wymagania dotyczące breloków do kluczy:

a) Klucze do breloka muszą być dopięte w sposób trwały, a zawieszka musi pomieścić minimum 3
klucze o różnej budowie i wielkości, instalacja klucza na breloku nie może wymagać użycia 
specjalnych narzędzi a wymiana klucza musi się wiązać ze zniszczeniem zawieszki. Brelok musi 
nadawać się
do użycia po zastosowaniu nowej zawieszki. Zamawiający nie dopuszcza połączeń kluczy 
z brelokami za pomocą linek stalowych.

b) Kształt breloka musi uniemożliwiać włożenie klucza w sposób inny niż dedykowany.

c) Wykonawca do każdego depozytora dostarczy: zestaw zapasowych (dodatkowych) breloków 
do kluczy minimum 10 szt. oraz zestaw zapasowych (dodatkowych) zawieszek dla kluczy 30 szt.

16. Dostęp do kluczy musi odbywać się po spełnieniu poniższych warunków:

a) Po identyfikacji i uwierzytelnieniu użytkownika za pomocą identyfikatora osobistego (karty 
zbliżeniowej) oraz opcjonalnie indywidualnego PIN-u.

b) Po zdalnym lub lokalnym wydaniu komendy przez administratora systemu.

c) Zdanie klucza do szafki powinno odbywać się po zidentyfikowaniu osoby zdającej.

17. Ponadto system powinien zapewniać:

a) Właściwą pracę przy wilgotności od 5 do 95 % i temperaturze od +5 do + 45 C.

b) Posiadać własne zabezpieczenie nadprądowe.

c) Odporność na zmianę polaryzacji stałego napięcia zasilającego.

d) Podtrzymanie zasilania z akumulatora na min. 24 godzin.

e) Możliwość testowania urządzeń, zasilacza i akumulatora.

f) Samoczynne przełączanie zasilania ze źródła podstawowego na rezerwowe i odwrotnie.
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g) Sygnalizację dźwiękową i świetlną awarii zasilania podstawowego.

h) Sygnalizować wykryte uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.

i) Generować alarmy ze zdarzeń będących anomaliami w pracy systemu (np. brak kluczy 
w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek technicznych, nieprawidłowej obsługi).

j) Posiadać funkcję elektronicznego uwalniania wszystkich kluczy w sytuacjach kryzysowych 
i zagrożenia.

k) Posiadać wbudowany systemowy zegar czasu rzeczywistego.

l) Posiadać możliwość dalszej rozbudowy systemu o kolejne moduły.

II. Wymagania dotyczące oprogramowania do zarządzania dla depozytora kluczy:

1. Dostarczenie oprogramowania wraz z bezterminową licencją przeznaczonego do zdalnego zarządzania, 
konfiguracji i administracji (w trybie 24h) depozytorem kluczy.

2. Interfejs oprogramowania musi być dostępny w polskiej wersji językowej.

3. Oprogramowanie powinno zapewniać tworzenie grup pracowników w celu sprawnego i efektywnego 
zarządzania danymi.

4. Oprogramowanie powinno umożliwiać przypisywanie ustawień kluczy dla użytkowników uwzględniając 
dowolne ramy czasowe.

5. Oprogramowanie powinno umożliwiać powiązanie określonego nr karty Mifare Classic oraz numeru PIN 
z wybranym użytkownikiem depozytora .

6. Oprogramowanie powinno umożliwiać prowadzenie wykazu osób uprawnionych do pobierania kluczy 
zawierającego co najmniej niżej wymienione dane:
a) liczbę porządkową;
b) nr klucza;
c) nr pomieszczenia;
d) imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobrania klucza.

7. Zawierać możliwość udostępnienia jednego lub wielu kluczy jednemu lub wielu użytkownikom.

8. Zapewniać możliwość pobrania i zwrotu klucza przez dwóch różnych użytkowników.

9. Możliwość indywidualnego ustawienia przedziałów czasowych dostępu dla użytkowników depozytorów.

10. Umożliwiać alarmowe pobieranie kluczy w przypadku zagrożenia (ewakuacja).

11. Zapewniać zdalne monitorowanie stanu depozytora.

12. Zapewnić rejestrowanie i archiwizowanie wszystkich zdarzeń (zmiany, alarmy) w depozytorze w okresie 
12 miesięcznym z wykorzystaniem serwera bazy danych.

13. Możliwość tworzenia raportów w sposób automatyczny, za pomocą wcześniej ustalonych kryteriów np.: 
klucze znajdujące się na obiekcie, jaki użytkownik jest w posiadaniu danego klucza).

14. Uwzględniać konieczność sporządzenia raportów z historii działania depozytora na podstawie 
opracowanych indywidualnie filtrów.

15. Umożliwiać prowadzenie książki ewidencji kluczy zawierającej co najmniej:

a) liczbę porządkową zdarzenia;
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b) nr pobieranego klucza;

c) nazwisko osoby pobierającej;

d) nazwisko osoby zdającej;

e) czas pobrania i czas zdania klucza;

f) data pobrania i data zdania klucza.

16. Posiadać możliwość importu i eksportu danych z plików tekstowych.

17. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zdalnego zarządzania depozytorem poprzez sieć 
Ethernet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

18. Wykonawca musi dokonać instalacji i konfiguracji ww. oprogramowania w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego.

19. Wykonawca dokona bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w czasie trwania gwarancji do najnowszej 
obowiązującej wersji.

20. Utworzenie użytkownika oraz hasła w oprogramowaniu znajdującym się w depozytorze 
z uprawnieniami administratora dla wyznaczonej osoby ze strony Zamawiającego oraz przekazanie 
hasła dostępowego do oprogramowania.

III. Wymagania konserwacyjno-obsługowe i eksploatacyjne każdego elektronicznego depozytora
kluczy:

1. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania przez okres minimum 24 
miesiące (24 godziny na dobę bez dodatkowych opłat).

2. Czas naprawy nie przekroczy 24 godzin w dni robocze Zamawiającego, licząc od chwili zgłoszenia 
przez Zamawiającego, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 48 godzin, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. W czasie trwania gwarancji Wykonawca powinien 
oferować możliwość dokupienia dodatkowych zawieszek i breloków użytkowanych w depozytorach.

IV. Wymagania dotyczące montażu elektronicznego depozytora kluczy:

1. Dokonanie montażu szafy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wraz z podłączeniem 
depozytora oraz przeprowadzenie testów prawidłowego działania.

2. Uruchomienie oprogramowania.

V. Pozostałe wymagania dotyczące elektronicznego depozytora kluczy:

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu w wersji wydrukowanej i na CD z załączonym 
oświadczeniem o zgodności montażu z obowiązującymi przepisami.

2. Dostarczenie instrukcji użytkowania oprogramowania dla administratora z ujętymi procedurami 
postępowania w sytuacjach awaryjnych w wersji wydrukowanej.

3. Instruktaż osób zarządzających depozytorem Wykonawca zrealizuje w siedzibie Zamawiającego.

4. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE wydaną przez producenta.
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BGO-BGZ.261.011.2022.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 podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) pn. „Dostawa wraz z montażem i konfiguracją 
elektronicznych depozytorów kluczy dla delegatur Najwyższej Izby Kontroli”.

I. DANE WYKONAWCY:

1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

2. Wykonawca / Wykonawcy:........................................................................

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

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

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

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

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

5. 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: ....

1



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i konfiguracją dziewięciu fabrycznie nowych (bez śladów 
wcześniejszego eksploatowania) elektronicznych depozytorów służących do bezpiecznego przechowywania 
zdeponowanych kluczy od pomieszczeń, wyposażonych w breloki do kluczy oraz zawieszki (kłódki) wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem do zarządzania kluczami w niżej wymienionych lokalizacjach:
1.1. Delegatura NIK w Bydgoszczy: ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz,
1.2. Delegatura NIK w Gdańsku: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,
1.3. Delegatura NIK w Krakowie: ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków,
1.4. Delegatura NIK w Łodzi: ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź,
1.5. Delegatura NIK w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn,
1.6. Delegatura NIK w Opolu: ul. Krakowska 28A, 45-075 Opole,
1.7. Delegatura NIK w Poznaniu: ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań,
1.8. Delegatura NIK w Rzeszowie: ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów,
1.9. Delegatura NIK w Zielonej Górze: ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra.

II. OFERO W ANY PRZEDM IOT ZAMÓW IENIA:
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III. KRYTERIUM OCENY OFERT -  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 podatek od towarów i usług (VAT) została wyliczona zgodnie ze sposobem podanym przez Zamawiającego w wypełnionej 
poniżej Tabeli.

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

TABELA

l.p. Przedmiot zamówienia
cena netto

[zł]
podatek VAT 

[zł]

cena brutto 
[zł]

wszystko z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku 

(kol. 3 x kol. 4)
1 2 3 4 5

1

Dostawa wraz z montażem i 
konfiguracją dziewięciu fabrycznie 

nowych (bez śladów 
wcześniejszego eksploatowania) 

elektronicznych depozytorów 
służących do bezpiecznego 

przechowywania zdeponowanych 
kluczy od pomieszczeń, 

wyposażonych w breloki do kluczy 
oraz zawieszki (kłódki) wraz z 

zainstalowanym
oprogramowaniem do zarządzania 

kluczami do 9 Delegatur NIK
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IV. OŚW IADCZENIA:

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności we wzorze Umowy.

2. Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych we wzorze Umowy.

3. Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych we wzorze Umowy.

4. Cenę oferty brutto stanowi kwota obliczona na podstawie TABELI.

5. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 
z postanowieniami opisanymi w SWZ, w tym także podatek od towarów i usług (VAT).

6. Do wyliczenia ceny oferty brutto zastosowaliśmy aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów 
i usług (VAT).

7. 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 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny 
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

8. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 7, Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa 
w pkt XXII.11 SWZ (w ypełn ia  W y ko n aw ca):

9. Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami oraz 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.

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

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców ** ( ** n iep o trze b n e  skreś lić ), którzy będą wykonywać 
następujące zakresy zamówienia:

11.1 Zakres I ................................................................................................................................. realizowany przez
(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy -  jeżeli są znane)...............................................................

11.2 Zakres I I ................................................................................................................................. realizowany przez
(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy -  jeżeli są znane)..............................................................

O św iadczam y, że  p rz e d  p rzys tą p ie n ie m  d o  w yko n an ia  zam ó w ien ia  p o d a m y  n a z w y  lub  im io n a  i  n a zw iska  o ra z  dane  
k o n takto w e  p o d w y k o n a w c ó w  i  o sób  do  ko n taktu  z  n im i d la  w skazanych  w y że j za k re s ó w  zam ów ien ia , w  p rzy p a d k u  g d y  n ie  
s ą  n a m  zn a n e  w  ch w ili sk ład an ia  w yceny.
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V. 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.

VI. STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

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

Rodzaj Wykonawcy mikroprzedsiębiorstwo

(wybrać właściwe) małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj (należy określić jaki):

VII. INNE:

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

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XXVIII 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 1 .

2. Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące odpisy z KRS i CEIDG2.

2.1 .......................................................................................................................................................

1 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).
2 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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2.2

3. DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
3 .1  ...............................................................................................

3 .2  ...............................................................................................

data

o fe rtę  n a le ż y  p o d p is a ć /o p a trz y ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m  

lu b  p o d p is e m  z a u fa n y m  lu b  p o d p is e m  o s o b is ty m
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Z a łączn ik  nr 3 do SW Z

UMOWA Nr BGO-BGZ.261.011.2022

Zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 18 ust. 5, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:

a

zwanym dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną(ym) przez:

łącznie zwane „STRONAMI”,

zawarta została umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Dostawa wraz z montażem i 
konfiguracją elektronicznych depozytorów kluczy dla delegatur Najwyższej Izby Konrtroli” (dalej jako „Umowa”) 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

Przedmiot Umowy 
§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i konfiguracją, a także przeniesienie na 
Zamawiającego własności, dziewięciu fabrycznie nowych elektronicznych depozytorów służących do 
bezpiecznego przechowywania zdeponowanych kluczy do pomieszczeń wyposażonych w breloki do kluczy 
oraz zawieszki (kłódki) wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania kluczami, w niżej 
wymienionych lokalizacjach:

Delegaturze NIK w Bydgoszczy: ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz,

Delegaturze NIK w Gdańsku: ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk,

Delegaturze NIK w Krakowie: ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków,

Delegaturze NIK w Łodzi: ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź,

Delegaturze NIK w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn,

Delegaturze NIK w Opolu: ul. Krakowska 28A, 45-075 Opole,

Delegaturze NIK w Poznaniu: ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań,

Delegaturze NIK w Rzeszowie: ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów,

Delegaturze NIK w Zielonej Górze: ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra

- zgodnie wymaganiami i warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik
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2. Wykonawca zobowiązany jest również do świadczenia usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego 
na zasadach określonych w § 10 Umowy.

3. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w Umowie i musi ponadto zawierać 
wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot Umowy osiągnął 
wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie.

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.

3. 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
...........  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 niniejszej 
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 p k t..............Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. 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.

nr 1 do Um owy o raz zgodnie  z o fe rtą  W ykonawcy s tanow iącą  za łączn ik nr 2 do Umowy.

Obowiązki Stron 
§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu 
wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej 
postanowienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu Umowy 
oraz 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.

3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych 

do należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne lub przekazane 

e-mailem wystąpienia w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie lub e-mailem 

o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu
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Umowy.
7. 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) 
oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 
888).

8. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki 
środowiskowej NIK przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych, 
oszczędzania energii elektrycznej i wody zgodnie z instrukcją, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren prac.
10. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac.
11. 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.

Termin realizacji 
§ 6.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 Umowy, w terminie 
60 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego w danej 
lokalizacji przez 24 miesiące licząc od daty podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac, o którym 
mowa w § 8 ust. 4.

Przedstawiciele Stron 
§ 7.

1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:____________________,
te l.____________________, adres e-mail:_____________________________________________.

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest:__________________ ,
tel.____________________, adres e-mail: _____________________.

3. Zmiana osób i danych określonych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.
4. Zmiana osób i danych określonych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy.
5. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane w 

komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym 
fakcie drugiej Strony. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do 
adresata, uznaje się datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera.

6. Zamawiający wyznacza następujące godziny do kontaktu pomiędzy Stronami: 8:00 - 16:00 w dni robocze.
7. Wszelka korespondencja [pisemna i elektroniczna (e-maile)] wysłana/dostarczona do Zamawiającego 

po godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktu będzie traktowana jako dostarczona w dniu 
następnym.

Odbiory 
§ 8.

1. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w danej lokalizacji Wykonawca 
pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru, o którym mowa w ust.1, w terminie 3 dni 
od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

3. W sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu Umowy, o którym
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mowa w ust. 1, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu Umowy.

4. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, w danej lokalizacji jest 
Protokół Odbioru Prac. Protokół winien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze 
strony Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.

5. Odbiór w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego ma następować w danej lokalizacji po upływie 
12 miesięcy świadczenia usług od dnia podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac określonego w 
ust. 4. Potwierdzeniem należytego wykonania usług w danej lokalizacji jest Protokół Odbioru Prac w 
zakresie usługi wsparcia technicznego za 12 miesięcy podpisany przez Strony bez uwag.

Wynagrodzenie 
§ 9.

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie
przekraczającej kwoty (słownie: _____) zł brutto, stanowiącej sumę kwot:
wynagrodzenia netto w wysokości (słownie: ) zł
oraz podatku VAT w wysokości (słownie: ) zł.

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w ust. 1 zawiera w sobie wynagrodzenie 
Wykonawcy za spełnienie wszystkich świadczeń określonych w umowie w ramach wszystkich części 
realizacji prac i ustaleniach Stron, jak również z tytułu udzielenia zezwoleń, licencji i przeniesienia 
na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów na wszystkich wskazanych w umowie polach 
eksploatacji, przeniesienie nośników, na których utrwalono licencje.

3. Należność będzie przekazana przelewem, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy
nr ................................  w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury
wraz z załączonym podpisanym Protokołem Odbioru Prac, o których mowa w § 8 ust. 4

4. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób:

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

6. Faktury wraz z Protokołami Odbioru Prac należy przekazać bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 
lub przesłać na adres Zamawiającego do korespondencji.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ustrukturyzowanych faktur na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno -  prawnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 
Wykonawca oświadcza, że wskazany 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.

8. Przelew wierzytelności z tytułu Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, jest 
dopuszczalny za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Gwarancja i wsparcie techniczne 
§ 10.

1. Na dostarczone i zainstalowane depozytory Wykonawca zapewni Zamawiającemu 24 miesięczną gwarancję 
na warunkach producenta urządzeń, zgodnie z Kartą Gwarancyjną dostarczoną przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem ust. 2 -  5.Termin gwarancji liczy się dla danego depozytora od dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Prac, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy. Gwarancja ma obejmować:

a) usługi napraw awarii i usuwania wad depozytorów i ich elementów,
b) usuwanie awarii uniemożliwiające prawidłowe działanie oprogramowania,
c) naprawę elementów podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji,
d) koszty transportu,
e) możliwość zgłaszania wad lub awarii 24h/dobę.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zdalnego świadczenia usług w ramach gwarancji.
3. Czas naprawy nie przekroczy 24 godzin w dni robocze Zamawiającego, licząc od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 48 godzin, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w terminie określonym w ust. 3 , Zamawiający 
może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę oraz bez konieczności uzyskania zgody sądu.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji, w tym koszty przejazdów, transportu, 
dostawy, obciążają Wykonawcę.

6. Wykonawca zapewni usługi wsparcia technicznego przez okres trwania gwarancji obejmujące:
1) aktualizację oprogramowania min. 1 raz w roku zgodnie z wymaganiami pkt 7 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia;
2) przegląd gwarancyjny w lokalizacjach zainstalowanych depozytorów (w 10 i 22 miesiącu obowiązywania 

gwarancji) obejmujący m.in.: ścieżkę diagnostyczną, regulację i czyszczenie elementów, wymianę 
zużytych bądź uszkodzonych elementów;

3) zdalne i telefoniczne konsultacje techniczne w zakresie eksploatacji depozytorów i oprogramowania, 
w dniach roboczych, w godz. 8-16.

Prawa własności intelektualnej 
§ 11.

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z 
chwilą przekazania, autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w 
różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, z utworów powstałych w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy, w tym do dokumentacji powykonawczej, materiałów szkoleniowych, instrukcji.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące 
pola eksploatacji:

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku;
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
3) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;
4) umieszczanie w całości lub części w dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez Zamawiającego;
5) wykonywanie na podstawie utworów prac przez wykonawców wybranych wyłącznie przez 

Zamawiającego;
6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji, opracowań w utworach, co do 
których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także przenosi prawo do wykonywania i
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i zezwalania na wykonywania praw zależnych do takich utworów zależnych na wskazanych w ust. 2 polach 
eksploatacji.

4. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji utworów, co do których Zamawiający nabył 
autorskie prawa majątkowe.

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób 
ograniczający Zamawiającego do decydowania o sposobie wykorzystania utworów, co do których 
Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe.

6. Wykonawca oświadcza, że utwory, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe nie 
naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2021 r., poz.1062).

7. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie 
autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym Umową na Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do utworów, których przeniesienie na 
Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, 
których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub 
jego następców prawnych i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do utworu nie będą wykonywane.

9. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, 
prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń.

10. Jeżeli podczas eksploatowania przez Zamawiającego utworów, o których mowa w ust. 1 dojdzie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw 
autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumentację projektową 
w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie 
później niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw 
osób trzecich.

11. Z dniem podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu lub zapewnia 
udzielenie bezterminowych licencji (na czas nieokreślony) na korzystanie z oprogramowania niezbędnego 
do prawidłowego działania i rozwoju depozytorów na następujących polach eksploatacji:

1) wprowadzenie i zapisywanie do pamięci depozytora;
2) odtwarzanie;
3) przechowywanie;
4) wyświetlanie;
5) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności;

12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
1) oprogramowanie 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 oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz 
Wykonawcy lub producentów oprogramowania; wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia 
za korzystanie z oprogramowania.

13. Licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania 
oprogramowaniem przez Zamawiającego lub podmioty świadczące usługi informatyczne dla 
Zamawiającego.

14. Wykonawca zobowiązuje się, że podmiot udzielający licencji (w tym Wykonawca) nie utraci praw 
niezbędnych do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z oprogramowania, ani nie wypowie
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licencji z innych powodów niż naruszenie przez Zamawiającego warunków licencji przez co najmniej okres 
10 lat.

Kary umowne 
§ 12.

1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 
ust. 1 Umowy.

2) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów wynikających 
z Umowy lub załączników do Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 3 Umowy;

4) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zachowania poufności - w wysokości 10 000 
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek,

5) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy innego niż wynikający z oferty 
Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w Umowie 
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy taki stwierdzony 
przypadek.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia, 
z zastrzeżeniem postanowień art. 15r1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

4. Całkowita łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć 15% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Odstąpienie od umowy 
§ 13.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, 
tj. w przypadku:

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy;
2) stwierdzenia istnienia wady istotnej w wykonywanych pracach np. poprzez dwukrotne pisemne 

ostrzeżenie o złej jakości (wg uznania Zamawiającego) wykonywanych prac;
3) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym 

wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;
4) trzykrotnego zgłoszenia do odbioru prac lub ich części z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie 

dokonano odbioru;
5) zwłoki w realizacji objętych Umową obowiązków gwarancyjnych wynoszącego ponad 10 dni w 

stosunku do terminów wskazanych w § 10 Umowy.
2. Ponadto Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa poniżej, tj. gdy:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
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3. Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie. Staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

4. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca zabezpieczy 
teren prac, a strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu prac oraz protokół inwentaryzacji prac 
według stanu na dzień rozwiązania umowy (o ile dotyczy).

5. Powyższe protokoły zostaną sporządzone nie później niż w ciągu 7 dni po rozwiązaniu Umowy. W razie, 
gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się na w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy 
dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie - będzie uprawiona do jednostronnego sporządzenia 
wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem powyższej procedury będzie wiążący dla 
drugiej strony (o ile dotyczy).

6. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie wyłącza obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kar 
umownych, o których mowa w § 9 i nie powoduje obowiązku zwrotu przez Zamawiającego kar 
zapłaconych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

Poufność informacji 
§ 14.

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

2. Obowiązki 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 postawie 
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 nana 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 nieuprawnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje zamówienie, 
i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach 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 formie 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności 
zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawienia Informacji Poufnych oraz pojęte działania 
ochronne.

7. Po wykonaniu zamówienia oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy,
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Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
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 wykonywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

Udział podwykonawców 
§15

1. W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom*);

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców*).
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, 

oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa 
poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w ofercie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

4. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub 
zaniechania własne.

5. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu.
7. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.

10. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego przedmiot 
Umowy Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w 
szczególności dane podwykonawcy, zakres przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający 
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu 
zaproponowanego podwykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji o podwykonawcy.

*) -  niepotrzebne skreślić.

Zmiany umowy 
§ 16

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej.
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2. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 
Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych poniżej w lit. a)-b), o 

okres ich trwania, o ile ich wystąpienie będzie miało wpływ na terminy określone w Umowie:
a) przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu Umowy spowodowanego okolicznościami, 

za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,
b) opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu przedmiotu Umowy powstałych z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy 
zachowaniu należytej staranności.

2) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach 
niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany Umowy dokonane mogą 
być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa;

3) zmiana Umowy w związku z zaistnieniem siły wyższej, o której mowa w § 17.

Siła wyższa 

§17
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. W rozumieniu Umowy Siła Wyższa oznacza 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.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań, o ile to będzie możliwe, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, 
powiadomi w formie pisemnej drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona 
nie zdecyduje inaczej, Strona zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować realizację swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i powinna szukać rozsądnych środków 
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli okres występowania Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez 21 dni lub dłużej, Strony mogą 
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych już zadań.

Postanowienia końcowe 
§ 18. 1 2 3 4 * *

1. Umowa zachowuje ważność również wówczas, gdy jakakolwiek jej część lub postanowienia zostaną uznane 
przez obie Strony, Sąd lub inny uprawniony organ za nieważne, bezskuteczne lub niedające się do 
wykonania, w całości lub w części, chyba, że wówczas wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie 
Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy oraz Kodeksu Cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy Strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art.1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
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5. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy z dn ia ......................................................................
3) Instrukcja segregacji odpadów komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i wody.

Z A M A W I A J Ą  C Y W Y K O N A W C A
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BGO-BGZ.261.011.2022.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 podstawowym

pn. Dostawa w raz z m ontażem  i kon figu rac ją  e lek tron icznych  depozyto rów  k luczy  dla de lega tur Najwyższej Izby K on tro li

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBOW 

( je ż e li d o ty c zy )

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. 2019, ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, oświadczam, że zobowiązuję się do oddania Wykonawcy, tj...................................
z siedzibą w .................................... do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

1) zdolności technicznej lub zawodowej (U W A G A : u ż y c z e n ie  z a s o b ó w  W y k o n a w c y  p rz e z  p o d m io t  u d o s tę p n ia ją c y  z a s o b y  
w  z a k re s ie  z d o ln o ś c i te c h n ic zn e j lu b  z a w o d o w e j je s t  ró w n o z n a c z n e  z  o b o w ią z k ie m  u d z ia łu  te g o  p o d m io tu  
w  w y k o n a n iu  za m ó w ie n ia )

na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

N a le ż y  w s k a za ć :

1. z a k re s  d o s tę p n y c h  W y k o n a w c y  z a s o b ó w  p o d m io tu  u d o s te p n ia ją c e g o  z a s o b y :

2. s p o s ó b  i  o k re s  u d o s tę p n ie n ia  W y k o n a w c y  i  w y k o rz y s ta n ia  p rz e z  n ie g o  z a s o b ó w  p o d m io tu  u d o s tę p n ia ją c e g o  
te  z a s o b y  p r z y  w y k o n y w a n iu  z a m ó w ie n ia :

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 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.

1



3. c z y  i  w  ja k im  z a k re s ie  p o d m io t  u d o s tę p n ia ją c y  za s o b y , n a  zd o ln o ś c ia c h  k tó re g o  W y k o n a w c a  p o le g a  w  o d n ie s ie n iu  
d o  w a ru n k ó w  u d z ia łu  w  p o s tę p o w a n iu  d o ty c zą c y c h  w y k s z ta łc e n ia , k w a lif ik a c ji z a w o d o w y c h  lu b  d o ś w ia d c ze n ia , 
z re a liz u je  d o s ta w y , k tó ry c h  w s k a z a n e  z d o ln o ś c i d o ty c zą :

data

z o b o w ią z a n ie  n a le ż y  p o d p is a ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m  

lu b  p o d p is e m  z a u fa n y m  lu b  p o d p is e m  o s o b is ty m
(w przypadku dokumentu elektronicznego)

lu b

c y fro w e  o d w z o ro w a n ie  z o b o w ią z a n ia  n a le ż y  o p a trze ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m  

lu b  p o d p is e m  z a u fa n y m  lu b  p o d p is e m  o s o b is ty m
(w przypadku postaci papierowej 

opatrzonej własnoręcznym podpisem)

2



Załącznik nr 5 do SWZ

BGO-BGZ.261.011.2022.DP
Zamawiający:

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa w raz z m ontażem  i kon figu rac ją  e lektron icznych  depozyto rów  k luczy  d la
de lega tur Najwyższej Izby K on tro li.

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

I. POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

WYKONAWCA:

(Firma, adres)

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE (J E Ż E L I D O T Y C Z Y ):

(Firma, adres)

Uwaga, zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz 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. z 2022 r. poz. 835).

2. Oświadczam (je ż e li d o ty c zy ), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art......ust....... pkt .... ustawy (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, spełniam łącznie 
poniższe przesłanki, poprzez dokonanie następujących czynności (n ie p o trz e b n e  s k re ś lić , je ż e l i  d o ty c z y  n a le ż y  
w y p e łn ić ):



1) naprawiłem lub zobowiązałem się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, tj.........................................................;

2) wyczerpująco wyjaśniłem fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym, tj........................................................................................... ;

3) podjąłem konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwałem wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie
wykonawcy, , tj........................................................................................................................................................;

b) zreorganizowałem personel, tj................................................................................................................................ ;
c) wdrożyłem system sprawozdawczości i kontroli, tj................................................................................................. ;
d) utworzyłem struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych

regulacji lub standardów, tj..................................................................................................................................... ;
e) wprowadziłem wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, tj..........................................................................................

II. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCA:

(Firma, adres)

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE (J E Ż E L I D O T Y C Z Y ):

(Firma, adres)

Uwaga, zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
określone przez Zamawiającego w SWZ, w zakresie:

1) zdolności technicznej lub zawodowej.



PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY WYKONAWCY ZASOBY (J E Ż E L I D O T Y C Z Y ):

(Firma, adres)

Uwaga, zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy, podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby składa oświadczenie w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu wykazując spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Uwaga, dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot udostępniający zasoby nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, 
jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
określone przez Zamawiającego w SWZ, w zakresie:

1) zdolności technicznej lub zawodowej.



III. d a n e  u m o ż l iw ia ją c e  d o s tę p  do  p o d m io t o w y c h  ś r o d k ó w  d o w o d o w y c h  w y m a g a n y c h  p r ze z
ZAMAWIAJĄCEGO W DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy wskazujemy jako prawidłowe i aktualne następujące odpisy z KRS / CEIDG dotyczące 
(wypełnić w zależności od sytuacji) :

1) wykonawcy -  pod adresem internetowym:...........................................................................

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie -  pod adresami internetowymi: ......................................................
o raz................................................................................(itd.)

3) podmiotu udostępniającego zasoby -  pod adresem internetowym:

data

o ś w ia d c z e n ie  n a le ż y  p o d p is a ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m  

lu b  p o d p is e m  z a u fa n y m  lu b  p o d p is e m  o s o b is ty m



BGO-BGZ.261.011.2022.DP

Wykonawca:

Załącznik nr 6 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 podstawowym
pn. Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznych depozytorów kluczy dla delegatur Najwyższej Izby Kontroli

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

Daty wykonania

(data rozpoczęcia/ 
zakończenia: dzień, 

miesiąc, rok)

Podmiot
na rzecz którego usługi 

zostały lub są 
wykonywane 
(Zamawiający)

(firma, adres)

Wykonawca
zamówienia

(firma, adres) *

1 2 3 4 5 6

1
Dostawa, montaż i 
konfiguracja depozytorów 
kluczy

co najmniej 
300 000 zł brutto

2
Dostawa, montaż i 
konfiguracja depozytorów 
kluczy

co najmniej 
300 000 zł brutto

* Kolumnę nr 6 należy wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawcą zamówienia był / jest podmiot użyczający 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.

1



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

data

w y k a z  n a le ż y  p o d p is a ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m  

lu b  p o d p is e m  z a u fa n y m  lu b  p o d p is e m  o s o b is ty m
(w przypadku dokumentu elektronicznego)

lu b

c y fro w e  o d w z o ro w a n ie  w y k a zu  n a le ż y  o p a trze ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m  

lu b  p o d p is e m  z a u fa n y m  lu b  p o d p is e m  o s o b is ty m
(w przypadku postaci papierowej 

opatrzonej własnoręcznym podpisem)

1 Definicję dowodów podano w pkt XI. 1.2 lit. c SWZ.
2
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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 podstawowym

pn. Dostawa w raz z m ontażem  i kon figu rac ją  e lek tron icznych  depozyto rów  k luczy  dla de lega tur Najwyższej Izby K on tro li

WYKAZ OSOB

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Lp. Imię i nazwisko
Posiadane

kwalifikacje zawodowe
(certyfikaty)

Doświadczenie
zawodowe

Zakres
wykonywanych

czynności

Podstawa do 
dysponowania osobą
(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, osoba 
innego podmiotu )

1 2 3 4 5 6

1

Osoba posiadająca świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do 
eksploatacji urządzeń elektrycznych
0 napięciu do/powyżej 1KV 
(świadectwo kwalifikacji SEP: D+E 
(dozór i eksploatacja) zgodnie
z ustawą Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 r. (Dz U. z 2021 r., 
poz. 716, ze zm.) 
w związku z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.)
1 została wpisana na listę 
kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego, o 
której mowa w art. 28 ust.1 Ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1995 ze zm.) i legitymująca się 
stosownym zaświadczeniem, o 
którym mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 
grudnia 2013 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej, wzoru wniosku o 
wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia 
technicznego oraz wzoru 
zaświadczenia o wpisie na te listy 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1628).

(np. umowa o pracę)

1



2

Osoba posiadająca świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do 
eksploatacji urządzeń elektrycznych
0 napięciu do/powyżej 1KV 
(świadectwo kwalifikacji SEP: D+E 
(dozór i eksploatacja) zgodnie
z ustawą Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 r. (Dz U. z 2021 r., 
poz. 716, ze zm.) 
w związku z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.)
1 została wpisana na listę 
kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego, o 
której mowa w art. 28 ust.1 Ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1995 ze zm.) i legitymująca się 
stosownym zaświadczeniem, o 
którym mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 
grudnia 2013 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej, wzoru wniosku o 
wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia 
technicznego oraz wzoru 
zaświadczenia o wpisie na te listy 
(Dz. U. z 2013 r., poz.1628).

Uwaga! Liczbę wierszy można odpowiednio zwiększyć.

data

w y k a z  n a le ż y  p o d p is a ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m

(w  p rz y p a d k u  d o k u m e n tu  e le k tro n ic z n e g o )

lu b

c y fro w e  o d w z o ro w a n ie  w y k a zu  n a le ż y  o p a trze ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic z n y m

(w  p rz y p a d k u  p o s ta c i p a p ie ro w e j 
o p a trz o n e j w ła s n o rę c z n y m  p o d p is e m )

2



Załącznik Nr 8 do SWZ

BGO-BGZ.261.011.2022.DP

Zamawiający:

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa

Wykonawca:

(firma, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

WNIOSEK

DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI

Na potrzeby realizacji zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z 
montażem i konfiguracją elektronicznych depozytorów kluczy dla delegatur Najwyższej Izby Konrtroli",
prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, proszę o udostępnienie:

□  wytycznych Biura Informatyki,

□  planu piętra budynku w określonej lokalizacji (wymienić lokalizację:
......................................................................................................................... , ze wskazaniem dokładnego
miejsca instalacji depozytora kluczy oraz lokalizacji sieci zasilającej i teleinformatycznej.

Ww. dokumenty proszę przesłać na adres mail:..................................

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 
znajdujących się w Wytycznych Biura Informatyki stanowiących Załącznik nr 1 do OPZ, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem i konfiguracją elektronicznych depozytorów kluczy 
dla delegatur Najwyższej Izby Konrtroli", 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;
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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 klauzuli poufności 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, Wykonawca bezzwłocznie, komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób 
uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W n io s e k  n a le ż y  p o d p is a ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic zn y m

(w przypadku dokumentu elektronicznego)

lu b

c y fro w e  o d w z o ro w a n ie  W n io s k u  n a le ż y  o p a trze ć  
k w a lif ik o w a n y m  p o d p is e m  e le k tro n ic zn y m

(w przypadku postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem)

Wniosek o przekazanie ww. dokumentów musi być podpisany przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub 
posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy).

W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
z zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt XVIII SWZ.


