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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 
zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 
Cześć 1: Startnet 

Cześć 2: Bitnet 

 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zatwierdził dnia _____.2019 r.: 

 

DYREKTOR gr inż.  

DYREKTOR 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

 

Rozdział 2 Formularz 2.1.Oferta 

  Formularz 2.2.1 -2.2.2. Formularze cenowe 

  Formularz 2.3. Kryteria poza cenowe  

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 

1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania; 

 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 

1 ustawy Pzp dotyczące  spełniania warunków udziału w 

postępowaniu;  

 

Formularz 3.3. Wzór ZOBOWIĄZANIA podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia; 

 

Formularz3.4. Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp; 

 

Formularz 3.5.  Wykaz dostaw - składany na wezwanie Zamawiającego; 

 

 

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Tom III:       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie  

ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów 

  

 telefon: 158682319 

e-mail: zszopat@poczta.onet.pl  

adres strony internetowej: http://www.opatow.szkola.pl/  

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

IE2/ZS1/4/2019 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 

wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych1zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne I współpraca ponadnarodowa 

Działania 4.1 Innowacje społeczne  

 

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

                                                           
1Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

mailto:zszopat@poczta.onet.pl
http://www.opatow.szkola.pl/
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Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 
zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 
Cześć 1: Startnet 

Cześć 2: Bitnet 

 

 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 30000000-9 

 

 Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Dostawą”. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub 

„Specyfikacją”. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie 

Kodeks cywilny2 i ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

5.2.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - III SIWZ. 

 

5.4.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w 

Tomie II IPU. 

 Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

 

5.5. Podwykonawstwo: 

a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

                                                           
2Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 
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c)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW. 

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II 

SIWZ –IPU. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1.  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:  

 maksymalnie 1 miesiąc od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium 

oceny ofert „Termin realizacji”. 

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy           

 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Nie dotyczy  

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego 

o  wartości zrealizowanej dostawy minimum 8 000 zł netto. 

 

Uwaga: Wymieniony warunek będzie spełniony zarówno wtedy, gdy 

Wykonawca składa ofertę na jedną z części, jak również na więcej niż jedną 

część zamówienia. 

 

7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

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

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 

– 23 ustawy Pzp. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

8.2.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
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likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019, 

poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 poz. 498); 

8.2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                    

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 8.4.IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                         

o udzielenie zamówienia. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

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

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zgodnie z wzorem Formularza stanowiącego załącznik nr 3.1 i 3.2 do IDW. 

9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
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oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona                      w  

Rozdziale 3, Tomu I. niniejszej SIWZ. 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.5.   Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania                    

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9.6.   Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1)  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                                 

w postępowaniu: 

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                             

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                             

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
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3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

d) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 

9.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2):  

1) lit. a) – c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

9.9.  Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1) lit a IDW, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa 9.8.1) lit. b IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem tego terminu.  

9.10.  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 w 9.8 IDW, 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. Pkt 9.9 IDW 

stosuje się.  

9.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
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szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 

poz. 700 ze zm.). 

9.12.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, 

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o 

których mowa w pkt 8.2. IDW 

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW 

10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW. 

10.7.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 

9.7.2) a) – c) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 9.7.1) IDW 

odpowiednio do udostępnianych zasobów. 

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. 

IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt 9.7, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.1)składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych 

w pkt 7.2 IDW. 

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.2) składa każdy z nich. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
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12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 

poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w 

pkt 12.3. – 12.6. IDW. 

 

 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 - w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:  

 Tomasz Sewera, email: prestun@poczta.fm 

 - w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:  

 Tomasz Sewera, email: prestun@poczta.fm 

 Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

 

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

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

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

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

12.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), 

zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej 

jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.    

12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 

mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

 Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

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

prawdziwości. 
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12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

e-mail: zszopat@poczta.onet.pl 

 Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 

wskazany w pkt. 13.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

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

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

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

o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem 

ofert.  

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW. 

14.4. Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. 
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14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”, Formularz cenowy dla 

odpowiedniej części oraz Formularz „Wykaz oferowanego sprzętu”. 

 Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” nie będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 

2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, 

wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW oraz dla podwykonawców wymagane 

postanowieniami pkt 10.10. IDW; 

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW,  w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne3, a Wykonawca wskazał to 

wraz ze złożeniem oferty. 

6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

14.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

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

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I 

SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

14.10.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14.11.Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt14.12. i 14.13. IDW. W treści oferty powinna być 

umieszczona informacja o liczbie stron. 

                                                           
3Ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz. 

700 ze zm.) 
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14.12.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji4, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej 

odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – 

nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

14.13.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w  oryginale. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

oraz opisane: 

 

OFERTA 

 Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz                     

z montażem dla uczniów w zawodzie technik informatyk                         
w ramach projektu Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne                 

w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                                                                   
z podziałem na części: 

 

Cześć 1: Startnet 

Cześć 2: Bitnet 

 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

 

 

„Nie otwierać przed dniem 22.11.2019 godz. 12:00.” 

 

 

14.14.Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

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

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

                                                           
4Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010 ze zm.) 
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1.Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów 

zamówienia. 

15.2. Do wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak 

wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. 

Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

15.3. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych częściach 

SIWZ, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.  

15.4. Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych Rozdziałach SIWZ zostało 

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 

normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy 

Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu 

Przedmiotu Zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  

15.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, jakie 

Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, np.:  

a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 

b) Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki. 

c) Koszty ubezpieczenia.  

d) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu i innych środków. 

e) Koszt usuwania wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym zamówieniu.  

15.6. Cena oferty (a także wszystkie jej składniki) musi być wyrażona w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

15.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której  wybór prowadzić będzie 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, 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. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – NIE DOTYCZY 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty powinny być złożone w:Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, pok.Nr 19, w terminie 

do 22.11.2019r., do godz. 12:00 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 22.11.2019r. o godz. 13:00 w siedzibie wskazanej 

w ust. 1, w pok. 17 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 
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17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia. 

17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

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

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

  

Cena    – 60%  =  60 pkt 

Termin realizacji  – 40% = 40 pkt 

 

 

19.1.1.Kryterium Cena: 

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie z najniższą ceną przyzna 60 punktów, a każdej następnej 

zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
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C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

gdzie: C min  

 

– najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

(zł) 

 C o – cena brutto badanej oferty (zł) 
 

 

19.1.2. Kryterium „Termin realizacji”: 

Najdłuższy możliwy Termin realizacji dostawy wymagany przez Zamawiającego 

wynosi 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. 

 

Wykonawca może zaproponować następujący „Termin realizacji”: 1 miesiąc, 3 

tygodnie, 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.  

Faktyczna ilość punktów (T) zostanie obliczona następująco: 

- zadeklarowany Termin realizacji dostawy 2 tygodnie – 40 pkt 

- zadeklarowany Termin realizacji dostawy 3 tygodnie – 20 pkt 

- zadeklarowany Termin realizacji dostawy 1 miesiąc – 0 pkt 

 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca w Formularzu 2.2. 

„Kryteria Pozacenowe” nie wskaże lub wskaże więcej niż jeden termin, Zamawiający 

do oceny oferty, przyzna w tym podkryterium 0 pkt. 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje Termin realizacji 1 miesiąc od dnia 

podpisania umowy. 

Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” skutkować będzie przyznaniem 0 

punktów w kryterium „Termin realizacji”. 

 

19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T 

gdzie:   

C  - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium Cena; 

H - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Termin realizacji 

 

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

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

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

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

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

19.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 IDW, na stronie 

internetowej. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 

kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 

płatnościami. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Nie dotyczy. 

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

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

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w formie 

pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

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

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 
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22.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8. 

22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt22.5.1. i 22.5.2. IDW 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. 

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe5 jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 tel. 158682319 

23.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

23.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych. 

23.4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a 

także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

23.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków 

UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu 

okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli 

                                                           
5Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) 
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oferty  i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 

Wykonawcami umowy). 

23.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na 

warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego.  

23.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 
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Rozdział 2 

 

Formularz Oferta 
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Formularz 2.1. 

 

(nazwa 

Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

Do 

Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 

Cześć 1: Startnet 

Cześć 2: Bitnet 

 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

 

 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 

_______________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

_______________________________________________________________________ 

 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą * 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia : 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 
uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             
z podziałem na części: 

Część 1 Startnet* 

Cześć 2: Bitnet* 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się 

za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

Część 1 Startnet: _________________________ zł (słownie: 

___________________________________________________).  

Część 2 Bitnet: _________________________ zł (słownie: 

___________________________________________________)*. 

 

4. INFORMUJEMY, że(właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. 

Wartość towaru/ usług(w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 

obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto **. 

 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

_____________________________________________________________________ 

 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 

podwykonawcom(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

_____________________________________________________________________ 

 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości : 

 _____________________ PLN w formie _____________________________ 

 

 Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr _______________________________ 

(w przypadku wniesienia w formie pieniądza) 

 

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. 

 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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10. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO6 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu7. 

 

11. OFERTĘ składamy na ______ stronach. 

 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy 

kierować na poniższy adres: 

 

Imię i nazwisko:__________________________________________________________ 

 

adres:__________________________________________________________________ 

 

 

tel. _____________ e-mail: _____________________________ 

 

 

_________ dnia __ __ 2019 roku 

 

 

___________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

* niepotrzebne skreślić 

**pkt 4 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 

VAT do wartości nettooferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o 

podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

                                                           
6rozporządzenie 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). 

7W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Formularz 2.2.1  

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na : 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla uczniów w zawodzie 

technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie 

Opatowskim - ver. 2.0  z podziałem na części: 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

Część 1: Startnet 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Lp. Nazwa asortymentu 

Producent / marka 

oferowanego 

asortymentu 

Model / 

numer 

katalogowy 

Ilość 

Cena 

jednostk. 

netto 

PLN 

Wartość PLN 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

STARTNET 

1 
Spliter PLC 1:8 w 

obudowie rack  
 4   

2 Złącze SC/APC/ 
 

 20   

3 
Patchocrd SC/APC-

SC/PC Simple 40m /  
 

32 
  

4 Terminal GPON ONU 
 

 32   

5 GPON OLT 
 

 1   

6 Dekoder IPTV/ 
 

 32   

7 
SIŁOWNIA  

telekomunikacyjna  
 

1 
  

8 

Tłumik 

Światłowodowy 

SC/APC-SC/APC/ 
 

 

32 
  

9 
PATCHCORD SC/PC-

SC/APC simplex  
 32   

Wartość netto razem: 

 

Podatek VAT 23 %   

Cena brutto  

  

_________ dn. ______________2019 r.        

      ________________________  

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2.2  

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na : 

 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

Część 2: Bitnet 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa asortymentu 

Producent / marka 

oferowanego 

asortymentu 

Model / 

numer 

katalogowy 

Ilość 

Cena 

jednostk. 

netto 

PLN 

Wartość PLN 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

BITNET 

1 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

biurowe 

  

1 
  

2 

Profesjonalne 

urządzenie do 

rozwijania kabli, 

przewodów i rurek 

(ZN*) 

  

 

1 
  

3 
Komputer przenośny 

laptop 
  

5 
  

4 
Wiertnica zestaw ze 

statywem (ZN*) 
  

1 
  

5 

Dysk twardy – 

wyposażenie dysku 

sieciowego 

  

 

4   

6 Dysk sieciowy   1   

7 
Wiertło koronowe 

52x400 (ZN*) 
  

1 
  

8 
Wiertło koronowe 

62x400 (ZN*) 
  

1 
  

9 
Wiertło koronowe 

102x400 (ZN*) 
  

1 
  

10 
Wiertło koronowe 

162x400 (ZN*) 
  

1 
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Wartość netto razem: 

 

Podatek VAT 23 %   

Cena brutto  

 * zestaw narzędzi 

 

_________ dn. ______________2019 r.        

_________________________  

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Formularz 2.3.  

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców) 

FORMULARZ  

„KRYTERIA POZACENOWE” 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na : 

 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 

 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

 

Część 1: Startnet* 

Część 2: Bitnet* 

Kryterium 

Termin realizacji 

Maksymalna liczba punktów w kryterium Termin realizacji: 40 punktów. 

 

DEKLARUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2 tygodnie/3 tygodnie/1 

miesiąc* od dnia podpisania umowy. 

 

 

 

_________ dn. ______________2019 r.        

       

_________________________  

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Rozdział 3 

 

 

Formularz 3.1. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania; 

 

Formularz 3.2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu;  

 

Formularz 3.3.  Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Formularz 3.4.   Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

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

 

Formularz 3.5.  Wykaz dostaw 
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Formularz 3.1 

Zamawiający: 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

 

Wykonawca: 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Dostawa  stanowiska pracy dla uczniów W RAMACH PROJEKTU  

Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 

2.0                                                   
z podziałem na części: 

Cześć 1: Startnet* 

Cześć 2: Bitnet* 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Formularz 3.2 

Zamawiający: 

                                                  Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

 

Wykonawca: 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 

Cześć 1: Startnet* 

Cześć 2: Bitnet* 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.2.Instrukcji dla Wykonawców. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.2. 

Instrukcji dla Wykonawców, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
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 w następującym zakresie: 

_______________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.3 

 

 

 

(nazwa podmiotu oddającego 

potencjał) 

Propozycja/Wzór  

ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU   

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

działając w imieniu i na rzecz 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub 

finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0 z podziałem na 

części: 

Cześć 1: Startnet* 

Cześć 2: Bitnet* 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
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_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ __ 2019 roku 

 

___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

*niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.4. 

(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

Propozycja/Wzór  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej*/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 

zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

 z podziałem na części: 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

Część 1: Startnet* 

Część 2: Bitnet* 

 

w imieniu Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 

 

informuję, że: 

 

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

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

skład której wchodzą następujące podmioty: 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz nr 3.5. 

 

 

 

 

(Nazwa 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zamówienie pn.: 

Dostawa 2 kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla 

uczniów w zawodzie technik informatyk w ramach projektu Innowacyjne 
zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0                             

z podziałem na części: 
 
Cześć 1: Startnet* 

Cześć 2: Bitnet* 

Nr sprawy IE2/ZS1/4/2019 

przedkładamy wykaz dostaw w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu,  dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i których opis 

sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2.3. IDW 

Poz. 

Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

wykazującego  

spełnianie 

warunku 

Nazwa i adres 

Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Opis wykonanych zadań 

 

Czas realizacji 

 

Nazwa 

zadania 

Wartość 

netto [zł] 

początek 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

koniec 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
 

 
   

 

  
 

 
   

 

Załączniki: 

Do wykazu załączamy dowody określające, czy dostawy wymienione w wykazie zostały 

wykonane należycie. 

Uwaga: 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) referencje; 

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów  - inne dokumenty. 

 

__________________ dnia __ __ 2019 r. 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

*niepotrzebne skreślić 
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Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
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Istotne dla stron postanowienia umowy 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy wykonawczej jest dostawa Sprzętu określonego w OPZ Część 

1/Część 2. 

2. Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych 

nienaruszonych opakowaniach. Całość dostawy będzie posiadała wymagane deklaracje 

CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line 

na stronie producenta lub Wykonawcy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna określona w 

OPZ oraz oferta wykonawcy.  

 

§ 2  

Termin realizacji umowy wykonawczej 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 

_________________od dnia zawarcia umowy. 

2. W terminie realizacji należy uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie odbioru 

dostarczonego Sprzętu a w szczególności czas przeprowadzania odbioru jakościowego, 

o którym mowa w § 5, przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy wykonawczej 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości brutto _______________ zł (słownie: _________________ 00/100).  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w 

związku z wykonaniem umowy wykonawczej, w tym ubezpieczenie, koszty transportu, 

załadunku i rozładunku. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez Bank …………………… nr rachunku 

………………, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 jest Protokół odbioru 

końcowego, stanowiący Załącznik nr 3 do umowy, podpisany przez obie Strony umowy 

bez zastrzeżeń. 

5. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

6. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania 

noty korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z 

tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu 

płatności, o którym mowa w ust. 4. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 

9. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 4  

Oświadczenia stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy ze szczególną 

starannością, przestrzegając wszelkich wymaganych prawem przepisów, stosownych 

norm, przy uwzględnieniu specyfiki działania Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy Sprzętu w sposób umożliwiający 

bezpieczną i niezakłóconą pracę Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do starannej i rzetelnej współpracy z Wykonawcą. 

 

§ 5  

Dostawa i odbiór Sprzętu 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu w terminie do _____________ 

od dnia zawarcia umowy. Za dzień dostarczenia Sprzętu uznaje się dzień podpisania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby 

Zamawiającego we wskazane miejsce rozładunku. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas 

przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za 

ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 

4. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: ________________, tel. ________________, 

b) ze strony Wykonawcy: ………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………………... 

5. Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy, odbywać się będzie 

poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

6. Odbiór Sprzętu będzie obejmował odbiór ilościowy i jakościowy. Odbiór ilościowy ma na 

celu potwierdzenie dostarczenia Sprzętu w ilości zgodnej z umową, a odbiór jakościowy 

ma na celu potwierdzenie – w szczególności poprzez sprawdzenie czy dostarczony sprzęt 

spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

umowy wykonawczej. 

7. Jeżeli ilość dostarczonego Sprzętu nie będzie zgodna w całości lub w części z umową 

Zamawiający podpisze protokół odbioru ilościowego z uwagami. 

8. Zamawiający może przystąpić do procedury odbioru jakościowego dopiero po podpisaniu 

protokołu ilościowego bez uwag tj. po otrzymaniu kompletnej dostawy.  

9. Zamawiający maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych dokona odbioru jakościowego 

dostarczonego Sprzętu licząc od dnia podpisania protokołu ilościowego bez uwag. 

10. Jeżeli dostarczony Sprzęt nie będzie zgodny jakościowo ze Specyfikacją techniczną, 

Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego. W takim przypadku 

Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności, który zostanie przekazany Wykonawcy w 

formie pisemnej a Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia dostawy Sprzętu do 

poziomu zgodnego z umową.  

11. Odbiorowi jakościowemu będzie podlegał cały dostarczony Sprzęt.  

12. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia sprzętu przechodzą z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą odbioru 

ilościowego Sprzętu, potwierdzonego zatwierdzonym przez obie strony Protokołem 

odbioru ilościowego bez uwag i zastrzeżeń. 

13. Do Protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy karty gwarancyjne producenta 

Sprzętu zawierające nie mniej korzystne warunki dla Zamawiającego niż wskazane w 

umowie lub dokumenty potwierdzające wykupienie od producenta Sprzętu gwarancji na 

takich warunkach. 

 
§ 6 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, wysokiej jakości 

i funkcjonalności, zgodnej z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji technicznej oraz 

posiada wszelkie niezbędne aprobaty, deklaracje oraz spełnia wymagane normy. 

2. Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz 

gwarancji jakości na działanie Sprzętu na warunkach określonych w umowie. 
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3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony Sprzęt na okres 24 miesięcy od 

dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez uwag 

i zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną 

zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją 

użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na 

zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. 

Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie 

funkcji użytkowych sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę. 

5. Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, 

nieużywanych części podzespołów, przez producenta lub w autoryzowanym serwisie 

producenta i potwierdzone oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych 

zasadach: 

6.1. Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta sprzętu lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta; 

6.2. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego lub w systemie 

door-to-door (odbiór i zwrot Sprzętu bezpośrednio od Zamawiającego) a odbiór 

Sprzętu nastąpi w dni powszednie w godzinach od 7:30 – 15:30; 

6.3. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę na piśmie, drogą elektroniczną lub 

faksem w dni powszednie w godzinach od 7-15 

6.4. Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy Sprzętu w siedzibie Zamawiającego. 

6.5. Naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 

7. W przypadku kolejnej trzeciej naprawy Sprzętu Zamawiający może zażądać wymiany na 

nowy Sprzęt wolny od wad. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 

wymiany Sprzętu. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu odbioru 

końcowego bez uwag i zastrzeżeń wymienionego Sprzętu.  

8. Naprawa Sprzętu lub jego wymiana na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od 

dnia przekazania zgłoszenia o konieczności wykonania naprawy. 

9. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Sprzęt odebrany do naprawy od 

Zamawiającego. 

10. Sprzęt przekazywany do naprawy poza siedzibę Zamawiającego lub zwrócony 

Wykonawcy w związku z jego wymianą, o ile istnieje techniczna możliwość, zostanie 

pozbawiony nośników informacji np.: zewnętrzne karty pamięci, a w przypadku pamięci 

wbudowanych wszystkie dane zostaną usunięte przez Zamawiającego. 

11. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy 

bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą 

Zamawiającego. 

12. Jeżeli Wykonawca nie odbierze Sprzętu od Zamawiającego i nie dokona naprawy lub nie 

wymieni elementu na nowy w terminie określonym w ust. 8 to Zamawiający dokona 

naprawy lub wymiany elementu na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do 
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gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego 

związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, w terminie 

14 dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego, karę umowną za niedotrzymanie terminu 

realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,25% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w 

przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Tożsama kara przysługuje Zamawiającemu w przypadku odstąpienia 

umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100 zł za każdy 

dzień roboczy opóźnienia w terminie określonym w § 6 ust. 8. 

4. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000 zł brutto 

za każde naruszenie klauzuli poufności. 

5. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją rzeczywistej szkody 

Zamawiającego, to przysługuje mu prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez 

potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy. 

 

§ 8  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy, gdy:  

2.1. zwłoka w wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego przekracza 14 dni; 

2.2. Wykonawca dwukrotnie dostarczył Sprzęt z wadami; 

2.3. Wykonawca dwukrotnie dostarczył Sprzęt niezgodny z umową. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, gdy 

Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i wyznaczenia przez 
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Zamawiającego terminu do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dalej 

nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod 

rygorem nieważności w terminie do 10 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia 

informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust.1-3. 

 

§ 9  

Klauzula poufności (zapisy ogólne) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji  

uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego. 

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej 

wątpliwości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji 

jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom 

Wykonawcy i podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione 

zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy. 

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych 

lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ. 

 

§ 10  

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 umowy. 

2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy, w przypadku: 

a) konieczności dostarczenia innego Sprzętu (bez zmiany ceny), niż dostępny w 

momencie składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu, spowodowanej 

zakończeniem produkcji Sprzętu lub wycofaniem go z produkcji lub obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od 

zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

b) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma 

wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,  

c) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej 

stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany 

wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku.  

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
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1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

2.  Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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/Wzór/ 

 

Protokół zdawczo – odbiorczy  
z dnia ………………………………………………………………………….. 

 
 
 

(Nazwa dostawcy urządzenia)………………………………………………………………………..……………………… 

przekazuje, a Zespół Szkół nr 1 w Opatowie adres : Słowackiego 56, 27-500 Opatów 

przyjmuje ……………………………………………….. produkcji ……………………………………………… 

w ilości szt. …………….. marka : ……………………………………………………, nazwa :……………………………. 

typ : ………………………………………………………, model : ……………………………..………………………………, nr 

seryjny : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyposażenie : ……………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Urządzenie dostarczono i wykonano czynności zgodnie z § ……………………………………….umowy. 

Zamawiający zgłasza zastrzeżenia * / nie zgłasza zastrzeżeń*  do dostawy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

 

......................................................                                       ………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis przedstawiciela Zamawiającego)                                                  (pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)   

 

 

Podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy stanowi postawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
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Tom III:       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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