
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup i dostawa symulatorów maszyn do pozyskania drewna oraz drona w ramach realizacji
projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH IM.STANISŁAWA
MORAWSKIEGO W BRYNKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277877300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Park 4

1.5.2.) Miejscowość: Brynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-690

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy.projekt@tlbrynek.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tlbrynek.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa symulatorów maszyn do pozyskania drewna oraz drona w ramach realizacji
projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14bbb68d-0051-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153954/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 11:10
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039186/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 symulatory maszyn leśnych oraz dron z kamerą multispektralną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie publiczne współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zakupy.projekt@tlbrynek.edu.pl
d) elektroniczna skrzynka podawcza Zamawiającego na platformie ePUAP
2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty):
a) komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza
dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do
komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej.
b) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania
się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania.
c) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się z Wykonawcami
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przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: zakupy.projekt@tlbrynek.edu.pl
d) Wszelkie dokumenty elektronicznej, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku przetwarza
dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia
postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić
się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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 (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w
Brynku, Brynek Park 4, 42-690 Tworóg, e-mail Dyrektor: dyrektor@tlbrynek.edu.pl
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Korzuch. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-
mail: biuro@protecton.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompetentni uczniowie w
Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”;
4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem art. 78 ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana 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 Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących;
b) na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych*;
c) na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO**;
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; 
9) nie przysługuje Pani / Panu: 
a) w związku z przepisem 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 przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: P 3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im.
Stanisława Morawskiego w Brynku fabrycznie nowych, zakupionych w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta na rynek Polski lub UE, wyprodukowanych w roku 2020 lub 2021, nie
przewidzianych przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, sprawnych technicznie, nieuszkodzonych, kompletnych i gotowych do
użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem symulatorów maszyn do pozyskania drewna:
1) Symulator maszyn do pozyskania drewna z oprogramowaniem - stanowiskowy (1 szt.)
2) Symulator maszyn do pozyskania drewna z oprogramowaniem - przenośny (1 szt.)
1. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie, montaż, instalację
oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego w roku 2020 lub 2021. 
2. Dostawa sprzętu powinna zawierać komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne,
niewyłączone i ograniczone czasowo licencje sporządzone w języku polskim na dostarczone
oprogramowanie, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszystkie akcesoria i
kable niezbędne do montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu instalacji (tj. na terenie szkoły).
Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie bezpłatnie serwisu internetowego z aktualną
dokumentacją i instrukcjami, o ile skorzystanie z nich przez Zamawiającego nie będzie związane
z ponoszeniem przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
3. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta,
oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta
oraz numer fabryczny. 
4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy
uwzględniając godziny pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego
rozpakowaniu, instalacji oraz uruchomieniu w celu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub
braków w dostawie.
6. Uszkodzony lub brakujący sprzęt Wykonawca dostarczy na koszt własny najpóźniej w
kolejnym dniu roboczym.
7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia licząc
od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za
wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z kryterium opisanym w rozdz. XVIII.
8. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy sprzętu w
terminie max. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii. Przez pojęcie „naprawa”
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Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej
funkcjonalności sprzętu. Szczegóły dotyczące gwarancji doprecyzowane zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
9. W okresie gwarancyjnym koszty serwisów/przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
kryteriami:
Cena (C) 60 pkt
Okres gwarancji (G) 20 pkt
Termin realizacji zamówienia (T) 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im.
Stanisława Morawskiego w Brynku fabrycznie nowego, zakupionego w oficjalnym kanale
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sprzedaży producenta na rynek polski lub UE, wyprodukowanego w roku 2020 lub 2021, nie
będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, nie przewidzianego przez producenta
do wycofania z produkcji lub sprzedaży, wolnego od wad fizycznych i prawnych, sprawnego
technicznie, nieuszkodzonego, kompletnego i gotowego do użytku, zgodnie z przeznaczeniem:
drona z osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym przetwarzanie zdjęć multispektralnych
lub:
dwóch dronów - jedne wyposażony w kamerę multispektralną, drugi w kamerę video.

1. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie, montaż, instalację
oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego w roku 2020 lub 2021. 
2. Dostawa sprzętu powinna zawierać komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne,
niewyłączone i ograniczone czasowo licencje sporządzone w języku polskim na dostarczone
oprogramowanie, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszystkie akcesoria i
kable niezbędne do montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu instalacji (tj. na terenie szkoły).
Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie bezpłatnie serwisu internetowego z aktualną
dokumentacją i instrukcjami, o ile skorzystanie z nich przez Zamawiającego nie będzie związane
z ponoszeniem przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.
3. Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta,
oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta
oraz numer fabryczny. 
4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy
uwzględniając godziny pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego
rozpakowaniu, instalacji oraz uruchomieniu w celu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub
braków w dostawie.
6. Uszkodzony lub brakujący sprzęt Wykonawca dostarczy na koszt własny najpóźniej w
kolejnym dniu roboczym.
7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji jakości na przedmiot zamówienia licząc
od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za
wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z kryterium opisanym w rozdz. XVIII.
8. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy sprzętu w
terminie max. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii. Przez pojęcie „naprawa”
Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej
funkcjonalności sprzętu. Szczegóły dotyczące gwarancji doprecyzowane zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
9. W okresie gwarancyjnym koszty serwisów/przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
kryteriami:
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Cena (C) 60 pkt
Okres gwarancji (G) 20 pkt
Termin realizacji zamówienia (T) 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 70 i 10) ustawy Pzp
oraz spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.2. Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
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1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a
jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w
przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą
na, odpowiednio:
Dla część I – odstawie symulatorów maszyn leśnych do pracowni szkolnych o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto
Dla części II - dostawie drona/dronów o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto. 

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, 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 należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

UWAGA! 
• Okresy wyrażone w latach i miesiącach o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia w
którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując
warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale VIII SWZ.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień składania chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma
dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń
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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
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór stanowi załącznik
nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci -
opisu oferowanego sprzętu (załącznik nr 9). Należy podać informacje dotyczące każdej pozycji,
potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ, (należy podać nazwę, symbol,
parametry proponowanego sprzętu).
2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w
sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci -
opisu oferowanego sprzętu (załącznik nr 9). Należy podać informacje dotyczące każdej pozycji,
potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ, (należy podać nazwę, symbol,
parametry proponowanego sprzętu).
2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w
sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ:
Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem,
- żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w
przypadkach, o których mowa w rozdz. VII pkt 2, natomiast spełnianie warunków udziału w
postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami opisanymi w rozdz. VI pkt. 1. 
- oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt. 1.2 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego: 
- w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, 
- w rozdz. VI pkt 1 ppkt. 1.4 Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane dostawy lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 pkt. 4 Ustawy
Pzp zobligowani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż
wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
b) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze
względu na zmiany obowiązującego prawa, 
c) wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, 
d) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w sposób określony w SWZ i złożonej ofercie, które nie były możliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy, 
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2) zmiany producenta lub modelu/typu sprzętu, wersji oprogramowania (zastąpienie produktu
/dalej: sprzętu/oprogramowania/ lub rozszerzenie produktu o produkt równoważny lub wyższej
jakości) w przypadku: 
a) zaprzestania produkcji sprzętu/oprogramowania objętego umową, w tym czasowego
wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 
b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu,
za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, 
c) zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów, 
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki, jeżeli taka zwłoka jest lub będzie
miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a) zwłoka związana z czynnościami Zamawiającego, od których uzależniona jest możliwość
wykonania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę, 
b) zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn od niego
niezależnych, 
c) określonych w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 umowy - termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas,
o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to
jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy, 
4) zmiany w zakresie podwykonawców wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody
Zamawiającego na taką zmianę, 
5) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie
ziemi, epidemia, zamieszki, strajki, działania zbrojne, zakaz przemieszczania się, blokady)
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
6) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową
wysokość tej stawki, 
7) zmian wynikających z przepisów prawa, 
8) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie prawidłowo zrealizowane dostawy. 
3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży do
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej sprzętu z uwzględnieniem cen z
formularza ofertowego.
Ze względu na brak miejsca w formularzu zmiany umowy określone zostały w dokumentach
post. w załączniku nr 5 do SWZ–wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl
poprzez Formularz do komunikacji -> Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po wybraniu formularzu do komunikacji
automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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w pkt "Zamawiający" - "Rodzaj zamawiającego" zablokowana została funkcja wyboru
właściwego rodzaju Zamawiającego. W związku z powyższym zaznaczono pierwszą dostępną
opcję. Natomiast w niniejszym punkcie informuję, że prawidłowo winno być zaznaczone -
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa.
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	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
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	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039186/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zakupy.projekt@tlbrynek.edu.pl d) elektroniczna skrzynka podawcza Zamawiającego na platformie ePUAP 2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP. 3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty): a) komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej. b) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania. c) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się z Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: zakupy.projekt@tlbrynek.edu.pl d) Wszelkie dokumenty elektronicznej, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)	Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Brynek Park 4, 42-690 Tworóg, e-mail Dyrektor: dyrektor@tlbrynek.edu.pl 2)	Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Korzuch. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem e- mail: biuro@protecton.pl 3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku”; 4)	odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5)	Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisem art. 78 ustawy Pzp; 6)	obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana 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 Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)	posiada Pani/Pan:  a)	na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących; b)	na podstawie przepisu art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych*; c)	na podstawie przepisu art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO**; 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;  9)	nie przysługuje Pani / Panu:  a)	w związku z przepisem 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 przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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	4.1.9.) Liczba części: 2
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, 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 należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
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