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SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

 ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 WARSZAWA  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę pn.: 

„Dostawa sprzętu komputerowego” 

z dopuszczeniem składania ofert częściowych w podziale na: 

Część 1  – Dostawa komputerów przenośnych typu laptop; 
Część 2 – Dostawa stacji roboczych; 
 

o łącznej wartości zamówienia poniżej 214 000 € 

 nr sprawy PN 43/20 

 

ZATWIERDZAM: 

REKTOR-KOMENDANT 
SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z up. 
KANCLERZ 

bryg. mgr Małgorzata WERECKA-HEJDUK 

data: 9 grudnia 2020 r. 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 2: Formularz oferty. 
Załącznik nr 3: Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału 
                          w postępowaniu. 
Załącznik nr 4. Oświadczenie w sprawie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 5: Istotne postanowienia umowy. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.                              
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ I 
Instrukcja dla Wykonawców 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 
 ul. Juliusza Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa 

1.1. Dane kontaktowe Zamawiającego: 

 Sekretariat Rektora-Komendanta 
Dział Zamówień Publicznych 
Komunikacja elektroniczna 
Adres strony internetowej 
NIP 
REGON 

 
+48 22 561 76 24, faks +48 22 833 07 24; 
+48 22 561 76 94; 
https://sgsp.ezamawiajacy.pl 
https://www.sgsp.edu.pl  
118-00-35-927 
000173410 

 

1.2. Godziny pracy Zamawiającego: 

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy lub wyłączonych z pracy dla Zamawiającego na mocy odrębnych uregulowań. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej reprezentowana przez Rektora-Komendanta – zwana dalej 
Zamawiającym – zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu 
komputerowego z podziałem na 5 części. 
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – zwaną dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”) oraz aktów 
wykonawczych do Pzp. 

2) Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3) Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” w szczególności zastosowanie mają przepisy: 
a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843  

z późn. zm.); 
b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740). 
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3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu  
komputerowego o parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych szczegółowo 
opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ p.n. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne 
wymagane parametry”. 
Wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych. 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części – zgodnie z poniższym wykazem: 
Część 1 – Dostawa komputerów przenośnych typu laptop – 30 sztuk; 
Część 2 – Dostawa stacji roboczych – 2 sztuki; 

Urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i ich wszystkie podzespoły muszą być 
fabrycznie nowe (nieużywane), zapakowane w oryginalne opakowania producenta, kompletne, winny 
posiadać w szczególności niezbędne okablowanie, certyfikaty i instrukcje oraz odpowiednie licencje 
umożliwiające prawidłowe zainstalowanie oraz pracę urządzenia a także korzystanie przez 
Zamawiającego. Muszą być wolne od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie 
licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Sprzęt nie może być wcześniej 
zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów producenta sprzętu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do weryfikacji na etapie odbioru sprzętu, czy przedmiot dostawy nie był 
wcześniej rejestrowany na innego użytkownika - u producenta sprzętu (na podstawie informacji z baz 
danych producenta lub oświadczenia producenta). 
Każde dostarczane urządzenie powinno pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta, 
posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, kierowanych do użytkowników z obszaru 
Rzeczpospolitej Polskiej.  
Do każdego urządzenia oddzielnie musi być dostarczona wypełniona i podstemplowana karta 
gwarancyjna.  
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w szczególności poprzez odniesienie do norm, aprobat 
i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, jakościowych, środowiskowych, 
energetycznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych – zgodnie z art. 30 ust. 4 
ustawy Pzp. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i oprogramowania równoważnych pod względem 
parametrów technicznych, w tym kompatybilności z infrastrukturą już istniejącą po stronie 
Zmawiającego, wydajnościowych, dotyczących funkcjonalności i jakości określonym w SIWZ wraz  
z załącznikami, o parametrach równych lub wyższych, niż określone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, 
że Wykonawca udowodni taką równoważność (w szczególności na podstawie dokumentacji 
technicznej urządzeń, z której jednoznacznie wynikać będzie spełnienie parametrów przez oferowane 
równoważne urządzenia i oprogramowanie). 
 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewnić kompatybilność 
(rozumianą w szczególności jako bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego sprzętu 
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i oprogramowania z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście 
udziałów sieciowych i uprawnień do nich w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows). 
Jeżeli dostawa zaoferowanych sprzętu i oprogramowania spowoduje konieczność poniesienia 
przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług 
sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie czasochłonności wykonywania rutynowych działań 
administracyjnych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania 
w  infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane zobowiązuje się 
przejąć Wykonawca. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych zgodnie z zasadami 
równoważności opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ dla poszczególnych elementów zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, wymaganych w czasie 
wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury 
informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, 
wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów 
i użytkowników oferowanego rozwiązania. 
Zamawiający dopuszcza, aby komputery przenośne stanowiące przedmiot zamówienia w zakresie 
części 1 były różnej marki, typu lub modelu – pod warunkiem jednak, aby każdy z nich spełniał co 
najmniej wymagania minimalne Zamawiającego. 
Z przyczyn organizacyjnych po stronie Zamawiającego (w tym zapewnienia efektywnego zarządzania 
posiadanym sprzętem) Zamawiający wymaga, aby w skład przedmiotu oferty nie wchodziło więcej niż 
5 różnych marek, typów bądź modeli urządzeń. Zamawiający rozumie przez to, że Wykonawca może 
według własnego wyboru zaoferować np. po jednym typie/modelu laptopa pięciu różnych marek, pięć 
typów lub modeli laptopów jednej marki lub dowolny wariant pośredni prowadzący do zaoferowania 
Zamawiającemu nie więcej niż 5 różnych urządzeń.  
 

3.2. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczące poszczególnych części zamówienia: 

Cześć 1: 30213100-6 – Komputery przenośne 
Część 2: 30213000-5 – Komputery osobiste 
 

3.3. Gwarancja: 

Na urządzenia stanowiące przedmiot oferty w ramach poszczególnych części zamówienia Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na okres: 

dla części 1: 24 miesiące; 
dla części 2: 24 miesiące. 

Przez co najmniej okres równy okresowi gwarancji oferowany sprzęt musi być objęty wsparciem 
technicznym upoważniającym poza zgłaszaniem awarii i problemów ze sprzętem i oprogramowaniem, 
także do nieodpłatnego pobierania najnowszych wersji oraz aktualizacji sterowników oraz 
oprogramowania. Wsparcie techniczne musi obejmować całość oferowanego sprzętu  
i oprogramowania oraz być świadczone bez dodatkowych opłat co najmniej w okresie gwarancji. 
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4. Informacja o procedurze: 

 

4.1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych z podziałem na dwie części, tj. każdy  
z Wykonawców może złoży jedną ofertę na wybraną/e część/części zamówienia lub na wszystkie 
części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę skutkować będzie 
odrzuceniem wszystkich jego ofert.  

4.2. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.3. Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

4.4. Informacja o możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4.5. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4.6. Informacja o możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. 

4.7. Pozostałe informacje: 

1) Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 
2) Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek. 
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich. 
5) Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
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5. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do dnia 29 grudnia 2020 r., przy czym ze względu  
na przeznaczenie (zdalna praca z powodu pandemii COVID-19), preferowane jest dostawa przedmiotu 
zamówienia przed ww. terminem. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udział w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej: 
– Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie; 

b) sytuacji finansowej i ekonomicznej: 
– Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
– Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie; 

7. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

8.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
przesłanek wskazanych powyżej jest on zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień złożenia 
oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 
Wykonawca w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ. Jeżeli w postępowaniu zostaną 
złożone odrębne oferty przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej celem 
wykazania braku podstaw do wykluczenia mogą oni przedstawić dowody wykazujące, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca 
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załączy oświadczenie do oferty, Zamawiający po zamieszczeniu informacji, o której mowa powyżej, 
wezwie Wykonawcę do potwierdzenia aktualności złożonego oświadczenia. 

3. Informacja dla Wykonawców zagranicznych: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 3, podpunktach 1 – Wykonawca składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, 
które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

9. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 

Wykonawca, który powołuje się – na podstawie przepisów art. 22a ustawy Pzp – na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia przez 
te podmioty – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu 
wypełnia odpowiednio oświadczenie składane według wzoru zgodnie z załącznikiem  nr 3 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie/zobowiązania 
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ww. podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

Zobowiązanie/zobowiązania podmiotów zawiera/ją w szczególności:  
1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca);  
3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca:  

a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia;  

b) zakres (charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem 
udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału 
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

Jeżeli oferta Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, przedstawienia także w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 8.1 pkt. 3 Rozdział I SIWZ – w terminie określonym 
w tym punkcie. 

10. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej: 

W przypadku wspólnego (dwa lub więcej podmiotów) ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, 
oświadczenie wstępne zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych 
Wykonawców wykazuje.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 
ustanowienie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.  

11. Informacja na temat podwykonawców: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
oświadczenie wypełniając odpowiednie zapisy w oświadczeniu składanym na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 
w  ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
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Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 
należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi 
ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 
własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Stosownie do art. 15 ust 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków 
komunikacji elektronicznej w komunikacji z Wykonawcami, a której mowa w art. 10 a ustawy Pzp. 

Składanie ofert wraz z załącznikami do nich w tym oświadczeń i dokumentów, odbywa się wyłącznie 
za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe(Dz. U. 2020 
poz. 1041). 

Inne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje nie wymienione w punkcie 8-10 oraz 15 
Rozdziału I SIWZ Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną przekazując skan korespondencji wyłącznie na adres: zam.pub@sgsp.edu.pl. 

Każda ze stron – na żądanie drugiej – jest obowiązana potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga takich potwierdzeń. 

W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie potwierdzania otrzymania korespondencji pocztą 
elektroniczną lub faksem, za dowód skutecznego powiadomienia stron przyjmuje się wydruk z systemu 
rejestrującego logi serwera pocztowego lub faksu nawiązującego połączenie. 

Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni  
przed  upływem  terminu  składania  ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  
zamówienia  wpłynie  po  upływie terminu składania  wniosku,  o którym  mowa  w zdaniu 
poprzedzającym,  lub  dotyczy  udzielonych wcześniej  wyjaśnień, Zamawiający  udzieli  wyjaśnień albo 
pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

13. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
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14. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, na okres nie dłuższy niż 60 dni. 

15. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp 
oraz niniejszej SIWZ. 
Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się: 
1. formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z 

załącznikami, podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy; 

2. oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; 
3. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba podpisująca 

ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów, nie jest wymieniona w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 

4. umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w  formie pisemnej w sposób zapewniający czytelność treści 
(np. w postaci wydruku komputerowego, na maszynie do pisania lub odręcznie – wyraźnie i czytelnie). 
Wymóg ten dotyczy również wszystkich dokumentów i informacji załączonych do oferty 
i/lub przedkładanych w postępowaniu. Dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane, podpisane 
lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, 
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i 
obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

Zaleca się spiąć wszystkie strony oferty w sposób zapobiegający ich przypadkowej dekompletacji. 
Wszystkie dokumenty i informacje załączone do oferty należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione 
do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

Pełnomocnictwa muszą zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału (wystawionego przez osoby 
wymienione we właściwym rejestrze) lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Ofertę należy złożyć wraz z wszystkimi, wymaganymi załącznikami. 

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego 
Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem wszystkich jego ofert. 

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum). 

Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że informacje 
te nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się: 

 informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
 inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Zastrzeżoną część oferty Wykonawca powinien oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi 
ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu 
oznaczonym napisem: 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może potraktować  daną  
informację jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne. 

Ofertę przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 

Dane adresowe Wykonawcy: 
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54  01-629 WARSZAWA 

Oferta w postępowaniu: 
„Dostawa sprzętu komputerowego” 

Nr części …………………………… 
znak PN 43/20, 

Nie otwierać opakowania przed godz. 10.30 dnia 17.12.2020 r.  
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Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu takich zmian w terminie na składania 
ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie oferty - w kopercie oznaczonej 
jak powyżej i dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznaczone koperty zostaną otwarte 
podczas otwierania ofert i dołączone do oferty Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać się z postępowania, zawiadamiając 
o tym pisemnie Zamawiającego, z tym, że kopertę z powiadomieniem należy oznaczyć opisem: 

Dane adresowe Wykonawcy: 
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54 ; 01-629 WARSZAWA 

„WYCOFANIE OFERTY” 

Koperty z powiadomieniem: „WYCOFANIE OFERTY” zostaną na otwarciu ofert otwarte w pierwszej 
kolejności i po ustaleniu zgodności danych z danymi na opakowaniu oferty Wykonawcy, spowodują, 
że oferta wycofana nie będzie otwierana.  

16. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, w tym informacjami, oświadczeniami i dokumentami, 
przygotowaną i zaadresowaną jak wskazano w punkcie 15 SIWZ należy złożyć w KANCELARII OGÓLNEJ 
SGSP w Warszawie – pok. 117 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2, w sposób 
wskazany w punkcie 12 Rozdział I SIWZ. 

Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2020 r. o godz. 10:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina odnotowania 
wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej SGSP. Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym 
od wskazanego jak wyżej lub złożona w inny sposób, zostanie potraktowana jako złożona po terminie 
i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju Działu Zamówień Publicznych  
nr 320 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2 w Warszawie. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Procedura otwarcia ofert będzie zgodna z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności art. 86 ust. 2 do 4. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej „BIP”  
na stronie internetowej Zamawiającego - www.sgsp.edu.pl, w zakładce zamówienia publiczne 
informacje z otwarcia ofert dotyczące w szczególności: 
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 podanej podczas otwarcia ofert kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, 

 nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
 ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach. 

17. Opis sposobu obliczania ceny: 

Cenę oferty Wykonawca obowiązany jest podać w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Cena musi zostać wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Przy obliczaniu ceny należy stosować powszechnie przyjęte zasady zaokrągleń to znaczy  
z zachowaniem zasady, że jeżeli wartość na trzecim miejscu po przecinku jest mniejsza od 5, to wartość 
na drugim miejscu zaokrąglamy w dół, a jeżeli wartość na trzecim miejscu po przecinku jest większa 
lub równa 5 to wartość na drugim miejscu zaokrąglamy w górę. 

Wykonawca musi uwzględnić w cenie wszelkie koszty (w tym materiałów, urządzeń, oprogramowania, 
licencji, transportu, ubezpieczeń, robocizny itd.) niezbędne dla prawidłowego, to jest pełnego, 
zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz terminowego wykonania kompletnego przedmiotu 
zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz wszelkie opłaty (w tym celne) i podatki wynikające  
z obowiązujących przepisów. 

Ceną oferty jest cena brutto – uwzględniająca podatek od towarów i usług obliczony według aktualnie 
obowiązującej stawki VAT. 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i  usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 

Każdy z Wykonawców może zaproponować wyłącznie jedną cenę oferty i nie może jej zmienić 
tak w odniesieniu do ceny łącznej – ofertowej jak i cen jednostkowych na określony produkt.  

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

18. Opis kryteriów oceny ofert: 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona dla każdej z części zamówienia odrębnie. 

18.1. Kryteria oceny ofert dla części 1 zamówienia: 

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą poddane ocenie według poniższych kryteriów oceny ofert, 
którym zostają przypisane wagi – zgodnie z poniższą tabelą. 
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Nr 
kryterium 

Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty brutto (C) 60 pkt. 
2 Okres bezpłatnej gwarancji (G) 40 pkt. 

Opis kryterium „Cena oferty brutto (C)”  
Pod pojęciem „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                        Najniższa spośród oferowanych cena oferty brutto 

       C = ---------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.  (waga kryterium) 
                              Cena brutto oferty badanej 

 
Uzyskana ze wzoru liczba punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zachowaniem zasady, że jeżeli wartość na trzecim miejscu po przecinku jest mniejsza od 5, to wartość 
na drugim miejscu zaokrąglona zostanie w dół, a jeżeli wartość na trzecim miejscu po przecinku jest 
większa lub równa 5 to wartość na drugim miejscu zostanie zaokrąglona w górę. 
 
W kryterium maksymalnie można uzyskać 60,00 pkt. 

Opis kryterium „Gwarancja (G)”: 
Ocenie poddane zostaną zadeklarowane przez Wykonawców w ofertach bezpłatne okresy gwarancji 
na oferowane dostawy zgodnie z poniższymi zasadami. 
Jeżeli Wykonawca dla sprzętu oferowanego w ramach zamówienia zaoferuje krótszy okres gwarancji 
niż wymagany minimalny okres określony w SIWZ dla danej części z skutkować to będzie odrzuceniem 
jego oferty dotyczącej danej części zamówienia. 
Za objęcie przedmiotu oferty gwarancją dłuższą niż minimalna wymagana Zamawiający przyzna punkty 
w kryterium zgodnie z poniższą tabelą: 

Oferowana długość 
gwarancji  24 m-ce 25-35m-cy 36-47 m-cy 48-59 m-ce 60 m-cy i więcej 

Liczba punktów w 
kryterium 0 pkt 10 pkt 20 pkt 30 pkt 40 pkt 

 
W kryterium maksymalnie można uzyskać 40,00 pkt. 

18.2. Kryteria oceny ofert dla części 2 zamówienia: 

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą poddane ocenie według poniższych kryteriów oceny ofert, 
którym zostają przypisane wagi – zgodnie z poniższą tabelą. 

Nr 
kryterium 

Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty brutto (C) 60 pkt. 
2 Okres bezpłatnej gwarancji (G) 40 pkt. 
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Opis kryterium „Cena oferty brutto (C)”  
Pod pojęciem „cena oferty brutto” - rozumie się cena netto + należny podatek VAT.  
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                        Najniższa spośród oferowanych cena oferty brutto 

       C = ---------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.  (waga kryterium) 
                              Cena brutto oferty badanej 

 
Uzyskana ze wzoru liczba punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zachowaniem zasady, że jeżeli wartość na trzecim miejscu po przecinku jest mniejsza od 5, to wartość 
na drugim miejscu zaokrąglona zostanie w dół, a jeżeli wartość na trzecim miejscu po przecinku jest 
większa lub równa 5 to wartość na drugim miejscu zostanie zaokrąglona w górę. 
 
W kryterium maksymalnie można uzyskać 60,00 pkt. 
 

Opis kryterium „Gwarancja (G)”: 
Ocenie poddane zostaną zadeklarowane przez Wykonawców w ofertach bezpłatne okresy gwarancji 
na oferowane dostawy zgodnie z poniższymi zasadami. 
Jeżeli Wykonawca dla sprzętu oferowanego w ramach zamówienia zaoferuje krótszy okres gwarancji 
niż wymagany minimalny okres określony w SIWZ dla danej części z skutkować to będzie odrzuceniem 
jego oferty dotyczącej danej części zamówienia. 
Za objęcie przedmiotu oferty gwarancją dłuższą niż minimalna wymagana Zamawiający przyzna punkty 
w kryterium zgodnie z poniższą tabelą: 

Oferowana długość 
gwarancji  

24 m-ce 25-35m-cy 36-47 m-cy 48-59 m-ce 60 m-cy i więcej 

Liczba punktów w 
kryterium 

0 pkt 10 pkt 20 pkt 30 pkt 40 pkt 

 
W kryterium maksymalnie można uzyskać 40,00 pkt. 
 
Ocenę oferty dotyczącej danej części zamówienia stanowić będzie suma punktów przyznanych 
ofercie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach oceny (C+G). 
Maksymalnie w każdej części oferta może uzyskać 100,00 pkt. 

Zamawiający za najkorzystniejszą w danej części zamówienia uzna ofertę, która uzyska najwyższą 
ocenę – to jest największą liczbę punktów będących sumą punktów otrzymanych w wszystkich 
kryteriach.  

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy:  

Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować się dokumentami 
potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów 
załączonych do oferty. 
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W celu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć: 

1. umowa/umowy z podwykonawcami (jeśli dotyczy); 
2. umowa regulująca stosunki i zobowiązania podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie (np. konsorcjum – jeśli dotyczy). 
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez okres trwania umowy. 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:  

Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach 
umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród pozostałych ofert 
niepodlegających odrzuceniu. 

22. Informacja o możliwości zmiany umowy:  

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy tylko w okolicznościach i na warunkach, 
o których mowa w Istotnych postanowieniach do umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:  

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:  

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;  
- skarga do sądu. 

 
1. Odwołanie.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
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W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.  
Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których 
wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w związku z czym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
e) opisu przedmiotu zamówienia;  
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

2. Skarga do sądu.  
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu.  
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia 
skargi do sądu.  
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.  
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24. Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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), zwanego dalej 
„RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest Rektor-Komendant  
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego  
52/ 54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  
01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, 

adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”, numer sprawy PN 43/20 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), 
dalej „ustawa Pzp”.  

5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
a także okres przechowywania dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 68/20 z dnia 31 lipca 
2020 r. „w sprawie ustaleniu Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” opublikowane na stronie BIP SGSP. 

6. Obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) 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(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych **; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

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

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani(-), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. Nie przysługuje Pani(u): 
 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; 



 

 
21 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani(a) danych osobowych  
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_______________________________ 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 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 


