
 
 

 

 

 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą  

Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Wielkopolskiego W Poznaniu  

al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań  

 
 
 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  

przetargu nieograniczonego pn:  

 

 

„Budowa stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu 

Zamawiającego na targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w dniach  

18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)” 

 

 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp         

          

 

                            

 

 

 

Poznań, czerwiec 2020 r. 

Znak sprawy: DRG-III-IG-1.433.4.2020 
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SPIS TREŚCI 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2: 

 Nr 2 A –  Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 Nr 2 C –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 

           Załącznik nr 1 do SOPZ – projekt stoiska wystawienniczego Zamawiającego wraz ze specyfikacją materiałową 

           Załącznik nr 2 do SOPZ – plan zarezerwowanej powierzchni stoiska na targach SIAL PARIS 2020 

 

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług 

 

Rozdział I Dane Zamawiającego 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze Wspólnego  

Słownika Zamówień (CPV). 

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia 

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu 

Rozdział VA Podstawy wykluczenia 

Rozdział VI Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału                      

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych              

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Rozdział VIII Informacje dotyczące wadium 

Rozdział IX Termin związania ofertą 

Rozdział X Opis sposobu przygotowywania ofert 

Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny 

Rozdział XIII Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział XIV Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

Rozdział XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

Rozdział XVII 

Rozdział XVIII 

Rozdział XIX 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Ochrona danych osobowych 

Postanowienia końcowe 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 NIP: 778-13-46-888  

internet: http://www.umww.pl 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

     Punkt Kancelaryjny (główny hol, parter) 

     al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  

     telefon: (61) 626 70 80 

     adres e-mail: zamowienia@umww.pl    

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres do korespondencji 

wskazany w rozdziale VII ust. 6. 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej 

kwoty 214.000 euro.  

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa 

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z uregulowaniem 

zawartym w art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie 

skrótem „SIWZ”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM 

WYNIKAJĄCYM ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ – CPV 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: „Budowa stoiska 

wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego  

na targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w dniach 18 - 22 października 2020 r.  

w Paryżu (Francja)”. 

2. Szczegółowy opis realizacji usługi zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy 

stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” 

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

Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja 

gospodarcza regionu. 

 

 

http://www.umww.pl/
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4. Zamawiający nie określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia – wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia nie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Główny kod CPV: 

     79.95.60.00-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

      

     Uzupełniający kod CPV: 

     66.51.00.00-0 – usługi ubezpieczeniowe 

     

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia jej zawarcia do dnia 27.10.2020 r.,  

w tym: 

a) do 17 października 2020 r. do godz. 10.00 – oddanie do dyspozycji Zamawiającego 

gotowego stoiska wystawienniczego na targach SIAL PARIS 2020,  

b) do 24 października 2020 r. do godz. 19.30 - zakończenie demontażu stoiska 

wystawienniczego na targach SIAL PARIS 2020 

 

- szczegółowe informacje zostały uwzględnione w SOPZ (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 d ustawy Pzp), tj.:  

a)  w zakresie doświadczenia Wykonawcy:  

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 

3 usługi polegające na kompleksowej budowie stoiska wystawienniczego o powierzchni 

nie mniejszej niż 70 m2 w oparciu o indywidualne projekty zabudowy stoiska  

na międzynarodowych imprezach targowych poza granicami Polski, w tym co najmniej 

dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 140 000 PLN brutto każda, z których każda 

obejmowała swoim zakresem: 

1) wykonanie elementów konstrukcji stoiska wystawienniczego, w tym montaż  

i demontaż, 

2) wyposażenie stoiska, 

3) zapewnienie obsługi technicznej. 

 

Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał 

dokumentów określonych w Roz. VI ust. 1 pkt. b) SIWZ. 
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UWAGA 1: 

W przypadku wykazania usług, zrealizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed 

upływem terminu składania ofert w postępowaniu, Zamawiający uwzględni wartość tej ich 

części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana i spełnia warunki 

określone w pkt. 1) lit. a). 

 

UWAGA 2: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić 

co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie  

w całości. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  

w postępowaniu, określonego powyżej polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia  

go w całości ten podmiot. 

 

UWAGA 3: 

Wykonawca nie może wykazać tych samych usług więcej niż jeden raz. Zamawiający 

dopuszcza wykazanie usług wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli poszczególne usługi 

spełniają warunki określone w pkt. 1) lit. a). 

 

2) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

 

VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1                  

pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Na wykazanie nie podlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów 

określonych w Roz. VI ust. 2 SIWZ. 

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b 

ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); 

b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług 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 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5                        

do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona). 
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Dowodami, o których mowa w pkt. b) SIWZ są:  

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych                                    

są wykonywane, 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 

powyżej, 

3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b) SIWZ zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie 

niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP 

ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, 

ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o : 

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – zgodnie                             

z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą), 

b) Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem 

nr 2C do SIWZ, 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

c)  aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                                

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (oryginał lub kopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) (składany na wezwanie 

Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona). 

Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się                         

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument 

(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego 

dokument dotyczy). 

 

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej 

innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                    

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności opisanej w Roz. V ust. 1 SIWZ 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2) W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
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że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów                                

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia 

wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca). 

Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje 

wynikające z § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.): 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu                      

do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje               

te usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp.   

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach 

(Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ). 

7) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o podwykonawcach w oświadczeniach (Załącznik nr 2B do SIWZ). 

 

4. Informacja na temat możliwości składania jednej oferty przez dwa lub więcej 

podmiotów  

 

1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia                                 

(np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania                   

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy 
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ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia (Załącznik nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ) składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność                               

za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień 

dotyczących wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub 

oświadczeń. 

6. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                  

w art. 25 ust. 1. 

7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                     

z dnia 26.07.2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1126 

ze zm.) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

zgodnie z Rozporządzeniem*.  

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu*, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu*, sporządzone                         

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

* (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r., zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Dz. U. z 2018r.,  poz. 1993 ze zm.) 

12. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

13. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 lit a) oraz ust. 2 lit a) należy 

złożyć w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 
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VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO, 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWAMI 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście,  

za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron  

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji wysłanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej lub braku informacji zwrotnej o nieprawidłowym 

adresie e-mail, Zamawiający dysponując potwierdzeniem wysłania przyjmuje,  

że korespondencja została odebrana przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za błędnie, 

niewłaściwie lub niekompletnie wskazane dane do korespondencji oraz niewskazanie 

nowego adresu e-mail w przypadku jego zmiany ponosi Wykonawca. 

 

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną   

z zastrzeżeniem ust. 5. 

 

5. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazujących brak podstaw wykluczenia z postępowania, listy podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego. 

6. Korespondencję należy kierować na adres:  

          Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

          Punkt Kancelaryjny (główny hol, parter) 

    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  

         każdorazowo powołując się na znak postępowania DRG-III-IG-1.433.4.2020 

         z dopiskiem: „Przetarg – „Budowa stoiska wystawienniczego Województwa 

         Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach SIAL PARIS 2020, 

         odbywających się w dniach 18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)”. 

adres e-mail:zamowienia@umww.pl 

7. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się  

z wykonawcami są: 

- w sprawach merytorycznych: 

Aneta Kubik,  Agata Woroch 
Departament Gospodarki 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 

 

mailto:zamowienia@umww.pl
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- w sprawach formalnych:  

Agnieszka Olenderek 
Biuro Zamówień Publicznych 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 

Godziny pracy od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, adres e-mail:zamowienia@umww.pl  

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem: DRG-III-IG-1.433.4.2020. 

       Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się  

na podane oznaczenie. 

9. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się  

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 

że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

            Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE WADIUM 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), 

wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego. 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299). 

mailto:zamowienia@umww.pl


 11 

3. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania  

ofertą. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek  

bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A I Oddział/Poznań, numer konta   

47 1020 4027 0000 1502 0400 8058.  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione 

skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: 

„Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa stoiska wystawienniczego 

Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach SIAL PARIS 

2020, odbywających się w dniach 18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)” - 

numer sprawy - DRG-III-IG-1.433.4.2020”. 

6. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w pkt 2 lit. b) – e),                           

jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, z oznaczeniem,                        

iż „dotyczy postępowania pn.: „Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

„Budowa stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu 

Zamawiającego na targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w dniach 18 - 22 

października 2020 r. w Paryżu (Francja)”- numer sprawy - DRG-III-IG-1.433.4.2020” 
złożony w  Punkcie Kancelaryjnym (główny hol, parter), al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań, przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania ofert. 

7. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt. 6, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 

8. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie 

form, o których mowa wyżej w ust. 2 lit. a) do e) SIWZ.  

9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie została zabezpieczona wadium. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę   

      przed upływem terminu składania ofert. 

12 W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: 

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe,                           

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 

b) Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,                    

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

15. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

a) w treści gwarancji Wykonawca musi być wskazany prawidłowo – zatem  muszą być 

wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(a przynajmniej być zachowana wersja minimum, tj. jeśli wymieniony jest jeden  

z tych wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz  

z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją), 

b) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu informację taką należy umieścić  

w przelewie lub złożyć w formie oświadczenia wraz z ofertą. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe na zasadach określonych w art. 85 

ustawy Pzp. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy 

do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia                 

te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać 

złożone albo w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii, 

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

d) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

jeśli dotyczy. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. V SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ). 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej, w języku 

polskim, pismem czytelnym. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a 

ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i wykazy składane 

wraz z ofertą wymagają podpisu/-ów osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy. 

4. Oferta i załączniki podpisane przez pełnomocnika wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika  

do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia musi zostać złożone  

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  
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5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki  

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

7. W celu zachowania kompletności złożonej oferty Zamawiający zaleca, aby wszystkie 

strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały. 

8. Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny zostać 

odpowiednio oznaczone przez wykonawcę poprzez adnotację: 

 

„Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 

i powinny być załączone jako odrębna część oferty. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za udostępnienie ww. informacji w przypadku, gdy wykonawca 

niewłaściwie oznakuje lub nie wydzieli ww. dokumentów jako odrębnej części oferty. 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie) 

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowana w następujący sposób: 

 

Oferta przetargowa – „Budowa stoiska 

wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego 

według projektu Zamawiającego na targach SIAL 

PARIS 2020, odbywających się w dniach  

18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)” 

 

 

nie otwierać przed  6 lipca 2020 r., godz. 10.30 

 

Dodatkowo koperta powinna być oznakowana nazwą i adresem wykonawcy. 

11. W przypadku braku na kopercie informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z tego powodu, jak np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, czy też nieotwarcie oferty 

w terminie. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Zmiany te powinny być przygotowane i oznaczone w taki sam 

sposób jak oferta, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniami 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty te zostaną otworzone w terminie otwarcia 

ofert. 
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 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018  

poz. 2188 ze zm.) lub za pośrednictwem posłańca (wysłać listem poleconym lub 

kurierem) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Punkt Kancelaryjny (główny hol, parter) 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 

Oferty złożone bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, jak i wysłane  

listem poleconym lub kurierem muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia  

6 lipca 2020 r. do godziny 09:00. 

 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Punkt Kancelaryjny (główny hol, parter) 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

    Ofertę należy przygotować w sposób określony w Rozdziale X ust. 10 SIWZ i złożyć  

     w zewnętrznym opakowaniu oznakowaną w następujący sposób: 

 

Oferta przetargowa – „Budowa stoiska 

wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego 

według projektu Zamawiającego na targach SIAL 

PARIS 2020, odbywających się w dniach  

18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)” 

 

 

nie otwierać przed  6 lipca 2020 r., godz. 10.30 

 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 10:30  w siedzibie 

Zamawiającego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Biuro Zamówień Publicznych, 

Salka konferencyjna, X piętro, część A.  

      Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 

zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub 

„wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające 

zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt. 2 z dopiskiem 

„ZMIANA”. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca 

ofertę, która została złożona po terminie. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena ofertowa ogółem brutto stanowi wartość ryczałtową zamówienia i zostanie podana 

przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

3. Stawka podatku od towarów i usług (VAT), uwzględniona w cenie musi zostać określona 

zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

4. Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy  

w szczególności wynikające z wykonania kompleksowej usługi, tj. koszty kolejnych faz 

istnienia zamawianej usługi: dostosowanie projektu stoiska do wynajętej powierzchni 

wystawienniczej, wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z pełnym 

wyposażeniem, zapewnienie obsługi technicznej stoiska i jego demontaż na targach SIAL 

PARIS 2020. Cena oferty powinna zawierać również wszelkie inne możliwe  

do poniesienia przez Wykonawcę składniki cenotwórcze. 

5. Cena musi być podana w oznaczonym miejscu formularza ofertowego cyfrowo  

w polskich złotych - PLN (kwota brutto), do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca 

podaje w formularzu oferty cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

W przypadkach, gdy w ofercie będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający przeliczy podane kwoty               

na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski                     

z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono,  to według tabeli kursów średnich 

NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych 

finansowych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                                

I SPOSOBU OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto (C) – waga 100% 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o wskazane powyżej kryterium oceny ofert: 

 

 „Cena oferty” – C 

Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru: 
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Cn 

----   x 100 =  C 

Co   

 

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, 

Co – cena oferty ocenianej, 

C – ilość punktów w kryterium cena. 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów  

w ramach kryterium oceny ofert określonym powyżej oraz spełni pozostałe postawione 

w SIWZ warunki. 

 

XIV. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

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

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                         

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

e) unieważnieniu postępowania 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 

3. W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu zostanie wyłoniona oferta złożona 

przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego  

na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający 

powiadomi wybranego wykonawcę. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180                 

ust. 1ustawy Pzp). 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych               

na podstawie art.11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności (art. 180 

ust. 2 ustawy Pzp):  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             

o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) odrzucenia oferty odwołującego, 

e) opisu przedmiotu zamówienia, 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp): w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób.   

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 ustawy Pzp) 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej.  

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 

ustawy Pzp). 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 

ust. 6 ustawy Pzp). 

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 ustawy Pzp). 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (art. 180 ust. 4 ustawy Pzp). 

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                                   

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

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej  (art. 180 ust. 5 ustawy Pzp). 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy Pzp). 

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby                      

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

XVIII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych 

Wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych 

Zamawiającemu) 

I. Informacja RODO 

1. 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 „RODO”, Zamawiający informuje, 

że:  

1.1 Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą                      

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy                              

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

1.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, poprzez skrytkę elektroniczną 

ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl 

1.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu  

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu 

archiwizacji. 

1.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: 

 art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                  

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

 art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 

 art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, 

 przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej                       

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), 

 przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego. 

1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 

przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania,                   

np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek 

wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą 

również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). 

1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                             

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                

z ustawy Pzp. 

1.7.  W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                               

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                 

w art. 18 ust. 2 RODO (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), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

1.9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

2. Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczących usługi, na rzecz administratora 

danych, na podstawie zawartych umów dotyczących:  

a) serwisu i wsparcia systemów informatycznych, 

b) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, 

c) przekazywania przesyłek pocztowych. 

 

3. Zamawiający zamieścił oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,                 

a dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

II. Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a 

   ustawy Pzp 

1.1. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których 

mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą. 

1.2. Opierając się na zapisach art. 8a ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
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w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

1.3. Na mocy art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu. 

1.4. Na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie obowiązków,                   

o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.5. Zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą,                             

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 

XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem 

zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej zgodnej  

z wytycznymi organizatora targów do wglądu Zamawiającego w terminie 7 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy (szczegółowe informacje znajdują się w pkt I  

lit. e) SOPZ). 

 

              Zatwierdzenie  

                     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                w dniu 25 czerwca 2020 r. 

 

                       Dyrektor Departamentu Gospodarki 

               /-/ 

Beata Joanna Łozińska 

 

 

 


