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Rozdział I. Informacje ogólne
1. Zamawiający

NIP:
VAT UE PL:
REGON:
Konto bankowe:
BIC (SWIFT):

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44 – 100 Gliwice
631-020-07-36
PL 631-020-07-36
000001637
ING Bank Śląski SA O Gliwice
60105012301000000202113056
INGBPLPW

2. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami
Ewa Syta-Kuźniewicz – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
44 – 100 Gliwice ul. Konarskiego 18, pok. 511
telefon: (32) 237-13-34, 237-13-35
e-mail: IA1@polsl.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.polsl.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
www.administracja.polsl.pl/zamowienia
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym,
o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, z zachowaniem zasad w niej określonych.
4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej
a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem
Platformy
Przetargowej
Politechniki
Śląskiej:
https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl.
Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa
się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności
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pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym
w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie
Przetargowej.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej
wynosi 150 MB.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na
Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty,
zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.
Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie
(nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca,
przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia
dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub
oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego
wynosi 10 MB.
Zastrzega się, że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowania oraz
realizacji umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie komunikują się w języku
polskim, przy czym dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych
dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia
7 października 1999 roku o języku polskim.

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę robotów przemysłowych (robot nr1, robot
nr2) wraz z kompatybilnymi akcesoriami, tj.:
-chwytakiem dwupalczastym nr1,
- chwytakiem dwupalczastym nr2,
- chwytakiem trójpalczastym nr1,
- chwytakiem trójpalczastym nr2,
zgodnie z poniższymi wymaganiami oraz wymaganymi parametrami opisanymi w Tabeli
Parametrów Technicznych, która stanowi integralną część przedmiotowej SWZ oraz Formularza
Ofertowego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany zgodnie z: Projektem „Śląskie Centrum
Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu – „Assist Med Sport Silesia”” nr UDARPSL-01.01.00-24-05H1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”
Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
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Kody CPV:
- 42997300-4 -Roboty przemysłowe,
- 32333200-8- Kamery wideo.
Podane w SWZ dokładne określenia opisujące przedmiot zamówienia np. nazwy dostawców,
producentów, materiałów, towarów, urządzeń, odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, certyfikatów czy innych
elementów zamówienia, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać/ udokumentować, że oferowany przez niego
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
a) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
b) Zamawiający wymaga montażu, instalacji oraz przetestowania kompletnego
przedmiotu zamówienia.
c) Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim.
d) Zamawiający wymaga przeszkolenia z obsługi robotów minimum 3 osób na miejscu u
użytkownika. Zgodnie z zapisami w niniejszej SWZ (Rozdz. VI str. 11) wymagana ilość
osób szkolonych będzie tożsama z ilością osób wskazaną przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym i taką ilość szkolonych osób Zamawiający będzie wymagał.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla minimum 3 osób w minimalnym
wymiarze 4 godzin na 1 osobę.
3. Wymagania dotyczące terminu wykonania i gwarancji
a) Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
b) Gwarancja jakości minimalna: 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
c) Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez
autoryzowany serwis.
d) Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie dokumentu określającego zasady
świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym.
e) W razie wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach
udzielonej gwarancji jakości należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych 30 dni
roboczych.
4. Miejsce dostawy/ wykonania zamówienia

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Biomedycznej
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 40, piwnica budynku sala P01

4

Oznaczenie sprawy IA1/D/21/9/EK

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Rozdział III. Sposób opracowania i złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w tym również wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Ofertę należy sporządzić i złożyć na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do
niniejszej SWZ.
4. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy
Przetargowej, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji,
znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości
złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formatach
danych: .doc, .docx lub .pdf i złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj.
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
8. Terminy złożenia i otwarcia oferty:
a) Składanie ofert – do dnia 09.03.2021 r. do godziny 0900
b) Otwarcie ofert – 09.03.2021 r. o godzinie 1000
9. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 07.04.2021r.
10. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie
ofert przez Zamawiającego.
11. UWAGA!!! Zamawiający zaleca weryfikację czy pliki przekazywane na Platformę
Przetargową mają właściwy format, tj. czy są to pliki zawierające treść oferty,
oświadczeń itp. a nie np. wyłącznie pliki podpisu elektronicznego (zewnętrznego).

Rozdział IV. Podstawy wykluczenia, dokumenty i oświadczenia oraz
pełnomocnictwo
Zgodnie z art. 57 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania.
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.1. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 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,
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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),
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.
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1.2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 109 UST. 1 PKT 4) i 7)
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7) ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia także Wykonawcę:
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
2.1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
2.2. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRE WYKONAWCA
SKŁADA
W
POSTĘPOWANIU
NA
WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
NA
POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 273 UST. 1 USTAWY
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących
aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych
z Rozporządzeniem 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:

2.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
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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 art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych
środków.
3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania
ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w ww. pkt 1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ww. pkt 2.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
4. PEŁNOMOCNICTWO
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający
wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym,
podpisem
zaufanym
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału.
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5. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
5.1. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.
5.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej w pkt 5.1.,
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Szczegółowe zasady dotyczące formy składanych dokumentów i oświadczeń określa
rozporządzenie 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.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. DOKUMENTY ZAGRANICZNE
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ww. pkt 2.2.1., składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument
lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Oświadczenia te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
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Rozdział V. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SWZ. W cenie oferty muszą
być uwzględnione wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia,
w szczególności koszty szkolenia, dostawy na miejsce do użytkownika m.in. opakowanie,
ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem – wniesieniem do miejsca wskazanego
w SWZ).
2. Wykonawca musi podać tylko jedną cenę w PLN zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze
w tym w szczególności podatek VAT. Cena ta powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:
- w dół – jeżeli trzecia cyfra jest mniejsza od 5,
- w górę – jeżeli trzecia cyfra jest większa od 5 lub równa 5.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
4. Wykonawcy zagraniczni (z krajów unijnych i krajów trzecich) podają cenę netto zawierającą
wszystkie składniki cenotwórcze z wyjątkiem podatku VAT, gdyż zgodnie z prawodawstwem
polskim podatek VAT uiszcza Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
a) w przypadku Wykonawców z krajów unijnych, Zamawiający w celu oceny oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) w przypadku Wykonawców z krajów trzecich, Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny cło importowe według kodu taryfy celnej, którego zapłata leży
również po stronie Zamawiającego oraz podatek od towarów i usług, który Zamawiający
ma obowiązek uiścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcy
z krajów trzecich nie ujmują cła importowego w cenie netto.
5. W przypadku towarów zagranicznych Zamawiający ma prawo ubiegać się o zwolnienie z cła
na podstawie obowiązujących przepisów.

Rozdział VI. Kryteria oceny ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie poniższych kryteriów,
którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników
oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek
ceny do innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
3. Zgodnie z art. 248 jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera
spośród
tych
ofert
ofertę,
która
otrzymała
najwyższą
ocenę
w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać
wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę.
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4. Jeżeli Wykonawca nie poda żadnych informacji w odniesieniu do kryteriów podlegających
ocenie punktowej (z wyjątkiem ceny) Zamawiający zwróci się o wyjaśnienie w tym zakresie.
W przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi zaoferuje elementy podlegające ocenie
punktowej na lepszych niż minimalne wymagane poziomy, Wykonawcy nie będą już
przysługiwały punkty za to kryterium.
5. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
Cena C
Szkolenie S
Ocena ogólna O = C+S

max 60 pkt
max 40 pkt
--------------max 100 pkt

CENA C
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C =(Cn : Cb ) x 60
Gdzie: Cn – cena oferty najtańszej; Cb - cena oferty badanej
SZKOLENIE „S”
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla minimum 3 osób w minimalnym wymiarze
4 godzin na 1 osobę.
Sposób dokonywania oceny:
Za minimalną ilość szkolonych osób zostanie przyznanych 0 punktów.
Szkolenie dla 3 osób w minimalnym wymiarze 4 godzin na 1 osobę - 0 pkt
Szkolenie dla 4 osób w minimalnym wymiarze 4 godzin na 1 osobę - 20 pkt
Szkolenie dla 5 osób w minimalnym wymiarze 4 godzin na 1 osobę - 30 pkt
Szkolenie dla 6 lub więcej osób w minimalnym wymiarze 4 godzin na 1 osobę - 40 pkt

Rozdział VII. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy,
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
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4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego
„sądem zamówień publicznych”. 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.

Rozdział VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dotyczących osób, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Pani/Pan pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Politechnika Śląska z siedzibą
w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 2A;
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się poprzez e-mail: iod@polsl.pl, telefonicznie (32) 400 30 77 lub listownie
na adres: Politechnika Śląska, 44 – 100 Gliwice, ul. Akademicka 2A;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli
zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisów prawa, czyli
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pt.: Dostawa robota przemysłowego nr 1 z 6 przegubami obrotowymi, robota

przemysłowego nr 2 z 6 przegubami obrotowymi, gripper 2 palcowy (2 szt.) i trójpalcowy
(2 szt.), kamery wraz z czujnikiem siły kompatybilnej z robotem przemysłowym,
oznaczenie sprawy: IA1/D/21/9/EK, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

oraz:
− ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi,
− ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W stosunku do wyłonionego Wykonawcy dane osobowe będą przetwarzane w celu
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realizacji zawartej umowy oraz na podstawie przepisów prawa (czyli na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO);
d) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
ze stosownymi ograniczeniami jawności (art. 18 ust. 5 i art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp);
e) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym
mowa w pkt d;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
okres obowiązywania umowy lub przez okres niezbędny do realizacji celów i założeń
projektu, w ramach którego jest finansowana i realizowana procedura zamówienia,
w zależności który z tych okresów będzie dłuższy;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących lub dotyczących osób fizycznych, o których mowa w pkt 1 ppkt a), 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;
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO1;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
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.
1
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o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności,
o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
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