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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ 
 

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:  

 

 

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” 

 
 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

GMINA ŚWIEBODZICE  

ul. Rynek 1  

58-160 Świebodzice  

www.swiebodzice.pl  

Województwo Dolnośląskie  

tel. 74 666-95-17  

fax: 74 666-95-43  

e-m ail: swiebodzice@swiebodzice.pl  

 
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju 

z siedzibą przy ul. Kazachskiej 5/132, 02-999 Warszawa, w oparciu o pełnomocnictwo otrzymane od 

Gminy Świebodzice na podstawie Art. 15 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

tel. 501-051-745  

e-mail: euslugi@fundacjaaktywnych.pl  

 

Godziny pracy Fundacji: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach - 9:00-15:00 

 

Nr zamówienia 543386-N-2018 z dnia 11.04.2018r. 

 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi 

publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”. 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst  jednolity – Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm), stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy. 

 

 

mailto:euslugi@fundacjaaktywnych.pl
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GMINA ŚWIEBODZICE  

uL. Rynek 1  

58-160 Świebodzice  

www.swiebodzice.pl  

Województwo Dolnośląskie  

tel. 74 666-95-17  

fax: 74 666-95-43  

e-m ail: swiebodzice@swiebodzice.pl  

 

Godziny pracy Urzędu w Świebodzicach:  

Poniedziałek - 7:30-15:30  

Wtorek - 7:30-16:00  

Środa - 7:30-15:30  

Czwartek - 7:30-15:30  

Piątek - 7:30-15:00 

    www.bip.swiebodzice.pl 

 

 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych  (tekst  jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579, z późn. zm) oraz przepisów  wykonawczych wydanych na jej  podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, podstawa prawna art. 10, ust.1, 39-46  ustawy Prawo   Zamówień  

Publicznych. 

 

Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa,należy przez to rozumieć 

ustawę z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r 

poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych jako 

zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, 

Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” 

 

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

nr projektu: RPDS.02.01.04-02-0011/16, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

http://www.bip.swiebodzice.pl/
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Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi 

publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”. 

 

Gwarancja – Wykonawca winien udzielić gwarancji na oferowany przedmiot 

zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 

 

Kody CPV:  

 

30200000-1   – Urzadzenia komputerowe 

30213000-5  – Komputery osobiste 

30236000-2  – Różny sprzęt komputerowy 

32322000-6  – Urządzenia multimedialne 

48000000-8  – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ na 

podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu 

ofertowego.  

3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest 

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu normy, czy też aprobaty techniczne, 

Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej 

parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących 

pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne 

zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako 

rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się 

parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 
4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o 

parametrach równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o 

parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum 

funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie 

równoważności będzie należało do Wykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, 

ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - 

Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, 

nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.  

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

7. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia 

art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i 

technologicznych Zamawiającego.  
8. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i nie może być 

obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z 

tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny, gotowy do użytkowania, bez 

konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i 

technicznych oraz jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i 
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ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Jako dostawę należy rozumieć 

zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do odpowiednich 

pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

10. Do poszczególnych elementów wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

kartę gwarancyjną oraz określić warunki gwarancji, przy czym: 

a) Zamawiający wymaga, by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich 

części, na nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. Usługi 

serwisowe mają być realizowane na zasadzie „door to door”, w przypadku 

wystąpienia usterki, naprawa lub wymiana urządzenia  nastąpi w ciągu 10 dni 

roboczych – licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do 

momentu dostarczenia sprawnego urządzenia. 

b) Minimalny okres gwarancji, której udziela Wykonawca na cały zakres zamówienia 

wynosi 24 miesiące, niezależnie od udzielonej gwarancji przez producenta 

poszczególnych elementów zamówienia (sprzętu komputerowego).  

c) Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania 

w trybie 8x5, tj. co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

d) Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania problemów telefonicznie oraz za pomocą 

poczty elektronicznej, 

e) Czas reakcji na zgłoszony problem – maks. 8 h, liczony w godzinach przyjmowania 

zgłoszeń, co najmniej 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, 

f) Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności 

diagnostycznych przez Wykonawcę. Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych 

rozumie się: - nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z 

pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, 

albo - wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego 

Wykonawcę (osobiście albo zdalnie) 

11. W przypadku, gdy dostarczone przedmioty zamówienia wymagają cyklicznych 

przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej 

gwarancji.  

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do 

danego wyrobu.  

13. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

14. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6  Pzp.   

15. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

 

 

Zamówienie realizowane będzie:w ciągu 35 roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
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1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje 

od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu 

sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

posiada zdolność techniczną lub zawodową: 

 jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

to w tym okresie, wykonał min jedną dostawę związaną z 

przedmiotem zamówienia o wartości minimum: 100.000,00 PLN 

BRUTTO 

2)  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.  

3)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych wykonawców stosownie do 

wymogów ustawy PZP. 

4)  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia 

lub nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń dołączonych 

do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 

warunki Wykonawca spełnia. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z 

warunków. 

 

5) Podwykonawcy 

5.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Wykonawców. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, 

Wykonawca, podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
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dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, 

w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia 

4) Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego 

podwykonawstwa, zasad rozliczania się z podwykonawcami, wymagań co do treści 

umowy z podwykonawcami zawiera projekt umowy stanowiącym załącznik nr 7 do 

specyfikacji. 

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5.2. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

6) Poleganie na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy: 

6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.2 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. 

6.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

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

V SIWZ (art 24ust 5 pkt 1 ustawy) 

6.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6.5 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 żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ. 

6.6 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, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI 

ust. 2.  

6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

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

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

rozdziale VI pkt 3.1 a) SIWZ. 

6.8 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

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: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przywykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Powyższe informacje określone w lit. a)-d) mogą być zawarte np. w zobowiązaniu 

innego podmiotu. 

 

7.Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty 

wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie 

następujące wymagania: 

7.2 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

7.3 Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

 notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 

b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

7.4 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze 

lub ewidencji Wykonawców. 

7.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie osobno. Dokument ten potwierdza 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. 

7.6 W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale V 1) SIWZ wymagania te 

muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie 

musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 

7.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VI 4) SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

osobno w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy. 

7.8 Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ 

wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik 

wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i 

adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem ppkt 4) 

i ppkt 6); 

7.9 Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane 

„zazgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika; 

7.10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie 

z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. 
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7.11 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7.12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w 

swojej treści zawiera termin obowiązywania porozumienia musi być nie krótszy niż 

czas, na który zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

7.13. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum jeden z partnerów konsorcjum 

zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider) upoważniony do zaciągania 

zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla 

wszystkich partnerów. 

 

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 

3.1 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. 

8.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.3 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 pkt 8.1, 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. 

8.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 
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1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 – 

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010r.o sporcie )Dz. U. z 2016r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazana za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt.2 niniejszego rozdziału; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywnie i 

niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

ROZDZIAŁ VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
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8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia,  o dzieło, agencyjnej lub innej umowy świadczenia usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób, niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału  w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie umowy z dnia 28 października 

2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 ppk 2, 3 oraz 5-9, 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, kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Zdania pierwszego 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 obowiązania tego 

zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie ust. 2 niniejszego rozdziału. 

4. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  

ustawy. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielnie 

zamówienia. 
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1. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

2)  oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V pkt. 2), zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji: składa także Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów; 

2.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie; 

2.3 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na 

zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić 

odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców; 

2.4 Dokumenty wskazane w pkt. 2.1, 2.2, 2.3. muszą potwierdzać spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu; 

2.5 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, 

nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

 

3) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (składanych na 

wezwanie Zamawiającego): 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUEMNTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA  
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3.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 
 

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

b)  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

3.2 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 

żąda dostarczenia następujących dokumentów: 
 

a)  Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

tow tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł PLN BRUTTO z podaniem ich 

rodzaju i 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.  

- wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są m.in. referencje, protokoły 

odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego była wykonywana usługa, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 

3.3 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w 

tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie 

na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 

 

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 r., poz. 

1126). 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 rozdziału VI niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

4)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże 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 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie. 

 

 

 

 
 

 

1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 

II 3 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną.  

2) Korespondencję pisemną należy kierować 

na adres:  

 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju  

ul. Siłaczki 3/9,  02-459 Warszawa, tel. 501-051-745  

e-mail: euslugi@fundacjaaktywnych.pl 
 

3) Korespondencję przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: 

euslugi@fundacjaaktywnych.pl (Zamawiający nie dopuszcza przesyłania 

korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem na inny adres  

e-mail). 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

mailto:euslugi@fundacjaaktywnych.pl
mailto:euslugi@fundacjaaktywnych.pl
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4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania.  

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

SIWZ.  

7) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

9) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

10) Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z  Wykonawcami są: 

 Sebastian Tabor 

 Grzegorz Krawczyk 

11) Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się  

z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

 

 
 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed 
upływem terminu składaniaofert. 

2. Wysokość wadium: 4000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, 

licząc od terminu złożenia ofert. 

4. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres 

związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą 

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzieleniezamówienia. 

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2 - 5 wyżej, z treści 

dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, (w terminie związania ofertą) zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych wPzp. 

7. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

Bank BGŻ BNP PARIBAS 

15203000451110000002297280 

z podaniem tytułu „wadium – zakup sprzętu Świebodzice” 

W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium 

wówczas  składa  go   w   formie   oryginału   lub   kopii   poświadczonej   za   

zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  O   wniesieniu   wadium   decyduje   data   i   godzina   

wpływu   środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

8. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty w 

formie oryginału dokumentu. 

9. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy 

Pzp. 

 

 

 

 

  

1)  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

2)  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 tego terminu o oznaczony okres 

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

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.  

 

 

 

 

1)  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

a)  wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie 

dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, 

oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 

postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy;  

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
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b)  oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2)  niniejszej SIWZ;  

c)  wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiący 

integralną część formularza oferty.  

2)  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty.  

3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

4)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

6)  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

7)  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanez przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8)  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 

zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 

treści.  

9)   Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10) Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie 

zamkniętej zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując 

zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.  

11) Koperta będziezaadresowana na adres: 

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju  

z siedzibą przy ul. Siłaczki 3/9 02-459 Warszawa 

13) Koperta będzie posiadać oznaczenia: 
 

 

Oferta na zadanie:  

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”  

 

- nie otwierać przed dniem 20.04.2018 r. godz. 10.30 

 

11)  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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12) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

13)  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem.  

14)  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 

jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta 

tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

16)  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

17)  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 

innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 

Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  

18)  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 

VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  
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1) Oferty należy składać w  Fundacji  – w godzinach 9.00-15.00 lub przesłać na 

adres: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Siłaczki 3/9 02-459 

Warszawa, w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 9:45. 

2) Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. II. 8 niniejszej SIWZ zostanie 

odrzucona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP.  

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 r.o godz. 10:30 w Fundacji Aktywnych 

Inicjatyw Rozwoju, przy ul. Siłaczki 3/9 02-459 Warszawa. Przed otwarciem 

poinformuje Wykonawców o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4)  Otwarcie ofert jest jawne.  

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

www.bip.swiebodzice.pl  informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny i okresu gwarancji.  

7) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 

ofert. 

8) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

9) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia,  

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium, 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

10) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu 

ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
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1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej 

ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2.  Oferent określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto za 

realizację całego przedmiotu zamówienia (m.in. dostawę,  rozładunek z samochodu, 

wniesienie sprzętu) i nie będzie podlegać zmianie. 

3.  Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki t.j. 

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym np. wartość dostarczanych sprzętów, koszty: transportu, 

montażu, usług gwarancyjnych, a także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

4.  Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 

wycenę zamówienia. 

5.  Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji 

przez okres realizacji zamówienia. 

6.  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

7.    Cena oferty obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp. 

8. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

10. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 

których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

 

 

 

 

 

 

1) Oceny ofert dokona komisja przetargowa wybierając ofertę  najkorzystniejszą. 

2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert wg 

następujących   kryteriów: 

 

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
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1.1 Kryterium nr 1: cena ofertowa(brutto) –60 pkt 

1.2 Kryterium nr 2:gwarancja – 40 pkt 

 

3) Ocena oferty dokonywana będzie osobno przy zastosowaniu punktowego sposobu 

kwalifikacji wg zasad określonych poniżej: 

 

Ad. 1.1) 

L.p. Cena (C) 
Znaczenie  

waga 
Metoda oceny 

1. 

 

Cena brutto oferty podana w 

formularzu ofertowym. 

 

60 
Cena oferty najkorzystniejszej  

       Cena oferty badanej  
X   

60pkt 
(max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

 

Gdzie: 

- cena oferty najkorzystniejszej – najniższa cena spośród ofert złożonych i nie 

podlegających odrzuceniu. 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie 

obliczona wg powyższego wzoru.  

 

Ad. 1.2) 

 

L.p. 
Warunki gwarancji i 

serwisu 
Znaczenie  

waga 
Metoda oceny 

1. 
Okres udzielonej gwarancji  

 
40 

 

 

Okres gwarancji badanej oferty 
X   

40 pkt 

Najwyższa zaoferowana ilość miesięcy  

gwarancji spośród wszystkich podlegających 

ocenie ofert 

 

Gdzie: 

- Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 24 

miesięce. Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji do oceny ofert: 60 miesięcy. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jedynie w pełnych miesiącach tj. 36 lub 

37 lub 40 itd. maksymalnie 60 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert 

zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięce oferta zostanie 

odrzucona.  

 

4) Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów z poszczególnych 

kryteriów.  
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5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać 

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów, a co za tym idzie otrzyma 

największą ilość punktów. 

7) Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie 

do dwóch miejsc po przecinku. 

8) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

9) W przypadku wystąpienia w ofercie omyłki rachunkowej Zamawiający poprawi ją  na 

podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie www.bip.swiebodzice.pl   

2) Zamawiający poinformuje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 

oraz o ofertach, które zostały odrzucone przez Zamawiającego podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

3) Po rozesłaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertyoraz po upływie terminu 

określonego art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o dacie i miejscu podpisania umowy.  

4) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o formie wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.  

5) Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku 

wybrania oferty wspólnej, Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy 

konsorcjum, zawierającej, co najmniej: 

1) zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji. 

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył umowę z wszystkimi 

Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami do akceptacji przed podpisaniem 

umowy na realizację zamówienia. 

7) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 

dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1. 

9) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

10) W związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający informuje, 

ze zmiana postanowień w zawartej umowie nastąpić może w następujących 

przypadkach: 

1) zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie, 

2) zmian ewentualnego Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

3) rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 

4) zmiany terminu wykonywania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie 

nastąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

5) zmiany ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, 

6) zmiany zasad dokonywania odbioru, 

7) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiana danych 

osobowych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. 

zmiana konta bankowego). 

 

 

 

 

 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w 

wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  

3)  Zamawiający nie wyrażazgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 ustawy PZP.  

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa 

je na oprocentowanym rachunku bankowym.  

5) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w 

terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

6) W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 15 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 7 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym 

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

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

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

terminów, o których mowa w pkt. 19.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

3.Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto we wzorze 

umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 

4.Umowa zostanie zawarta zgodnie z określoną w formularzu ofertowym kwotą brutto za 

wykonanie zamówienia przy obowiązujących w chwili podpisywania umowy 

wysokościach podatku od towaru i usług. 

Warunki zmiany umowy. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła 

następujących postanowień umowy:  

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana 

jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 

wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może 

w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); 

b) konieczności zmiany terminu realizacji zadania w związku z: 

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TRESCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD 

WYKONAWCÓW, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA TAKICH WARUNKACH 
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-    z brakiem możliwości zrealizowania zamówienia na skutek obiektywnych, nie 

możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub 

-    działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub 

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. 

c)  ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków niemożliwych do 

stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień; 

d) zastosowania innych technologii - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 

powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są 

spowodowane okolicznościami, takimi jak: 

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń  lub wycofania z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

- pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej 

jakości przedmiotu umowy 

- pojawienie się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; 

f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części 

wykonywanego przez niego zakresu dostawy bądź wprowadzenie nowego 

podwykonawcy. 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 
1). Wykonawcy, przysługuje odwołanie 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. 

2). Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności: 

ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3). Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

4). Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatulub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

5). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołaniaw 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. 

6). Odwołanie wnosi się: 

a. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 180 ust. 5 pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób; 

b. w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznychlub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej (wobec treści ogłoszenia ipostanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia); 

c. w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można byłopowziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia (wobec czynności innychniż określone w pkt.1 i 2). 

 

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy. 5. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi 

określonezostały w dziale VI rozdział 3 ustawy Pzp. 

 

 

 

 
 

1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2)  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

3) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w 

czasie godzin jego urzędowania. 

4) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznychoraz Kodeks cywilny. 

 
 


