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Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Opracowanie scenariuszy i produkcja 32 filmów instruktażowych 

 

dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” 

nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

 

 

I. Zamawiający 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku im. Jana III Sobieskiego, ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek, 

tel. 94 3740707, e-mail: sp5szczecinek@interia.eu,  

(jako realizator projektu w imieniu Partnera Wiodącego – Miasta Szczecinek) 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.sp5.szczecinek.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 359 pkt 2 oraz trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich 

mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
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6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

92111100-3 (produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo) 

Dodatkowe kody CPV: 

80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe) 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 32 scenariuszy i produkcja 32 edukacyjnych filmów 

instruktażowych w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” - Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• opracowania 32 scenariuszy filmów instruktażowych w oparciu o materiały dydaktyczne 

będące w posiadaniu Zamawiającego, 

• produkcji 32 edukacyjnych filmów instruktażowych, na podstawie wcześniej opracowanych 

scenariuszy filmów instruktażowych – długość każdego filmu średnio 25 minut. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

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

zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego  

w SWZ warunki udziału w postępowaniu.  



 
 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie;  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie 

polegające na zrealizowaniu min. 20 filmów edukacyjnych wykorzystywanych w nauce 

informatyki i/lub matematyki i/lub języków obcych i/lub nauk przyrodniczych 

skierowanych do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, 

b) dysponuje zespołem osób, które wykonywać będą czynności przy realizacji zamówienia 

oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i 

wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego i gwarantujące wysoką 

jakość wykonania zadania, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania przez 

te osoby takich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz wykształcenia, przy czym 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i spełniające wymogi określone specyfiką wykonywanych działań: 

• reżyser –  1 osoba z doświadczeniem w zakresie reżyserii, wynikającym z udziału w co 

najmniej dwóch projektach związanych z przygotowaniem i realizacją  

min. 10-minutowych filmów (dokumentalnych/ promocyjnych/ reklamowych/ 

szkoleniowych/ instruktażowych/ reportaży/ relacji z wydarzeń) w ciągu ostatnich 5 lat 

przed ogłoszeniem zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, 

• scenarzysta - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie przygotowania scenariusza, 

wynikającym z udziału w co najmniej dwóch projektach związanych z przygotowaniem 

i realizacją min. 10-minutowych filmów (dokumentalnych/ promocyjnych/ 

reklamowych/, szkoleniowych/ instruktażowych/ reportaży/ relacji z wydarzeń) w 

ostatnich 5 latach przed ogłoszeniem zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy – w tym 

okresie, 

• realizator postprodukcji - montażysta (offline i online) – 1 osoba z doświadczeniem w 

zakresie postprodukcji – wykonanie montażu filmów, wynikającym z udziału w co 



 
 

 

najmniej dwóch projektach związanych z przygotowaniem i realizacją min.  

10-minutowych filmów (dokumentalnych/ promocyjnych/ reklamowych/, 

szkoleniowych/ instruktażowych/ reportaży/ relacji z wydarzeń) w ostatnich 5 latach 

przed ogłoszeniem zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, 

• grafik i twórca animacji komputerowych – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie 

tworzenia grafiki i animacji komputerowej (w tym 3D) oraz efektów specjalnych w 

filmie, wynikającym z udziału w co najmniej dwóch projektach związanych z 

przygotowaniem i realizacją  filmów (dokumentalnych/ promocyjnych/ reklamowych/ 

szkoleniowych/ instruktażowych/ reportaży/ relacji z wydarzeń) w ostatnich 5 latach 

przed ogłoszeniem zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, 

• operator – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie operatorskim, wynikającym z 

pełnienia funkcji operatora - udziału w co najmniej dwóch projektach związanych z 

przygotowaniem i realizacją min. 10 - minutowych filmów (dokumentalnych/ 

promocyjnych/ reklamowych/, szkoleniowych/ instruktażowych/ reportaży/ relacji z 

wydarzeń) w ostatnich 5 latach przed ogłoszeniem zamówienia, a jeżeli okres jest 

krótszy – w tym okresie, 

• lektor –  1 osoba z doświadczeniem w pracy lektora, wynikającym z pełnienia funkcji 

lektora w co najmniej dwóch projektach związanych z przygotowaniem i realizacją 

filmów (dokumentalnych/ promocyjnych/ reklamowych/, szkoleniowych/ 

instruktażowych/ reportaży/ relacji z wydarzeń) w ostatnich 5 latach przed ogłoszeniem 

zamówienia, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie. 

 

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  tj:  

1) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo: 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  



 
 

 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

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

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 



 
 

 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. 

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, 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 lub są wykonywane, oraz 



 
 

 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym 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. Wzór wykazu usług – załącznik nr 7 do SWZ. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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, o ile wykonawca wskazał  

w oświadczeniu, o którym mowa w np. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do 

tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w np. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 

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

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 



 
 

 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (np. 118 ust 1 ustawy Pzp).  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane (np. 118 ust 2 ustawy Pzp).  

3. 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 (np. 118 ust 3 ustawy Pzp). Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (np. 119 ustawy Pzp).  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (np. 122 ustawy Pzp).  

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on  

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (np. 123 

ustawy Pzp).  

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale VII SWZ (np. 125 ust 5 ustawy Pzp). 

 

IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 



 
 

 

reprezentowania  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

powinno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

X. Sposób komunikacji, osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami 

oraz wyjaśnienia treści SWZ 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

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).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w np. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się  

w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach 

danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także 

oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, oraz podmiotowe środki dowodowe,  

o jakich mowa w Rozdziale VII ust. 4, SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.  

3. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa -

/SP5Sobieski/SkrytkaESP) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej  

e-mail: sp5szczecinek@interia.eu .  

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

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

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sp5szczecinek@interia.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi


 
 

 

dostępnym pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin .  

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.  

6.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w np. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.  

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

e-mail: sp5szczecinek@interia.eu .  

10. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Dyrektor Szkoły: Rafał 

Stasik. 

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres e-mail sp5szczecinek@interia.eu . Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 roku 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). 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę  

w ofercie np. adresu poczty elektronicznej.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
mailto:sp5szczecinek@interia.eu
mailto:sp5szczecinek@interia.eu


 
 

 

14. Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli 

wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.  

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

16. Wnioski o wyjaśnienia SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sp5szczecinek@interia.eu. W temacie pisma należy podać: „SP5.27.43.2021 Opracowanie 

scenariuszy i produkcja 32 filmów instruktażowych”. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.  

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.  

19. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną 

zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.  

20. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

21. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert.  

22. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych 

oświadczeń i dokumentów 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia i w treści SWZ.  

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Wraz z 

mailto:sp5szczecinek@interia.eu


 
 

 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ);  

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy);  

3) wykaz osób – kryterium oceny ofert (Załącznik nr 4 do SWZ); 

4) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);  

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy). 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny.  

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze 

zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie miniPortal  

i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 

adresem https://miniportal.uzp.gov.pl . 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj 

ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.  

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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


 
 

 

XII. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć (art. 225 ustawy Pzp). W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.02.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 



 
 

 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienie wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o który mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

XV. Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 

25.01.2022 r. do godziny 07:00.  

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r. o godzinie 09:00.  

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

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

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,  

2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie. 

2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie  

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


 
 

 

do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

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

ofert przedstawione w tabeli poniżej. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach ”Cena ofertowa brutto”, „Doświadczenie scenarzysty”, „Doświadczenie reżysera”,  

(C+D1+D2). Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa 

brutto – „C” 
40 40 

Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------------  x 40 pkt 

Cena badanej oferty 

Doświadczenie 

scenarzysty 

„D1” 

30 30 

liczba punktów za  doświadczenie  w badanej ofercie 

D1 = -----------------------------------------------------------------  x 30pkt 

najwyższa liczba punktów za doświadczenie  spośród wszystkich 

badanych ofert 

Doświadczenie 

reżysera „D2” 
30 30 

liczba punktów za  doświadczenie  w badanej ofercie 

D2= ------------------------------------------------------------------  x 30 pkt 

najwyższa liczba punktów za doświadczenie spośród wszystkich 

badanych ofert 

RAZEM 100  100  

 

 

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

L=C+D1+D2 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów; 

C – punkty przyznane w kryterium Cena ofertowa brutto; 

D1 - punkty przyznane w kryterium Doświadczenie scenarzysty; 

D2 – punkty przyznane w kryterium Doświadczenie reżysera; 

 

7. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofertowej brutto zawartej w „Formularzu ofertowym” i przeliczona według wzoru opisanego w 

tabeli powyżej. 

8. Ocena punktowa w kryteriach: D1- D2 dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych 

w Wykazie osób, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ i złożonym wraz 

z ofertą. Zamawiający wymaga aby osoby wskazane w Zał. nr 4 i 8 były takie same. 



 
 

 

1) w przypadku scenarzysty (D1): za każdy zrealizowany scenariusz do filmu (dokumentalnego/ 

promocyjnego/ reklamowego/ szkoleniowego/ instruktażowego/ reportażu/ relacji z 

wydarzenia) o długości co najmniej 10 minut, w którym dana osoba pełniła funkcję autora 

scenariusza, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest 

krótszy – w tym okresie, Wykonawca otrzyma 3 pkt, przy czym  maksymalna liczba ocenianych 

scenariuszy wynosi 10.  

2) w przypadku reżysera (D2):  za każdy zrealizowany film (dokumentalny/ promocyjny/ 

reklamowy/ szkoleniowy/ instruktażowy/ reportaż/ relacja z wydarzenia) o długości co najmniej 

10 minut, którego dana osoba była reżyserem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert,  a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie,  Wykonawca otrzyma 3 pkt, przy 

czym maksymalna liczba ocenianych filmów wynosi 10. 

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w Wykazie osób więcej niż jedną osobę na 

stanowisko scenarzysty, reżysera ocenie będzie podlegała w każdym z przypadków wyłącznie 

jedna z nich (wskazana przez Wykonawcę, do oceny, a przy braku takiego wskazania pierwsza z 

wykazu). 

9. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.  

10. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

11. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta 

zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

12. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

13. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (L). 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  



 
 

 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 308 ust 2 ustawy Pzp). 

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

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust 3 ustawy Pzp). 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1. Wykonawca wybrany w toku postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik 

nr 5 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w Ofercie. 

3. Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty dopuszczalna jest w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 505 ust 1 ustawy Pzp). 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców (art. 505 ust 2 ustawy Pzp). 



 
 

 

3. Odwołanie przysługuje na (art. 513 ustawy Pzp): 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

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

treścią przed upływem tego terminu (art. 514 ustawy Pzp). 

5. Odwołanie wnosi się w terminie (art. 515 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp): 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej (art. 515 ust 2 ustawy Pzp). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 

579 ust 1 ustawy Pzp). 

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

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej (art. 579 ust 2 ustawy Pzp). 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych" (art. 580 ust. 1 ustawy Pzp). 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem (art. 580 ust 2 ustawy Pzp). 



 
 

 

12. Przepisy ustawy Pzp Działu IX Środki ochrony prawnej stosuje się odpowiednio. 

 

XXI. Ochrona danych osobowych 

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), 

dalej „RODO", informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5  im. Jana III 

Sobieskiego w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: biuro@iod-szczecinek.pl;  

tel. 793205846; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1 ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 



 
 

 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

[2] Wyjaśnienie: 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. 

 
 

XXII. Wykaz załączników do SWZ 

1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu wraz ze zobowiązaniem podmiotu trzeciego do udostępnienia 

niezbędnych zasobów Wykonawcy, 

3. Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy, 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób – kryterium oceny ofert, 

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy, 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz usług, 

8. Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego. 

 

 

Zatwierdził: 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Jana III Sobieskiego 

w Szczecinku 

Rafał Stasik 

 

http://mlawa.sr.gov.pl/klauzula-informacyjna-zamowienia-publiczne,new,mg,4.html,390#_ftnref1
http://mlawa.sr.gov.pl/klauzula-informacyjna-zamowienia-publiczne,new,mg,4.html,390#_ftnref2

