
 
       
271.27.2019 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
DLA  ZAMÓWIENIA  PROWADZONEGO  W  TRYBIE  PRZETARGU  

NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT 
OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 

Nazwa zamówienia: 
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych  

 
INFORMACJE OGÓLNE : 
 

1.  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy              

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą”. 

 

2. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione            

w niniejszej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

 

3. Od  wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich 

instrukcji i warunków zawartych w niniejszej specyfikacji.   

 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

    Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. 

 

 
Strzegowo dnia 18.10.2019 r.  
    
 

    Z A T W I E R D Z A M: 
 

      Z up.  Z-ca Wójta Gminy Strzegowo 

 

 

               /-/ Krzysztof Adamczyk 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
  Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 

tel. 23 6794004, fax. 23 6794085, 23 6794047 
http://www.bip.strzegowo.pl 
e-mail: ug@strzegowo.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00 
NIP:  5691759048 
REGON: 130378440  
 

II. Tryb udzielania zamówienia. 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej 
„ustawą PZP”, aktów wykonawczych do ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 
Pzp. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie.  

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia: 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna, projekt pod nazwą „W POGONI ZA 
WIEDZĄ”. 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni szkolnych: 

Część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych 
1) Tablica interaktywna – 6 kompletów, 
2) Laptop dla nauczyciela – 6 kompletów, 
3) Projektor krótkoogniskowy – 6 kompletów, 
4) Głośniki – 6 kompletów, 
5) Okablowanie – 6 kompletów, 
6) Uchwyt ścienny – 3 komplety, 
7) Wizualizer – 3 komplety, 
8) Laptop dla ucznia – 36 kompletów, 
9) Oprogramowanie do zarządzania pracownią – 3 komplety, 
10) Router bezprzewodowy – 3 komplety, 
11) Szafa na laptopy – 3 komplety, 
12) Podstawa jezdna do tablicy – 3 komplety, 
13) Drukarka 3D – 3 komplety, 
14) Skaner 3D – 3 komplety, 
15) Długopis 3D – 3 komplety, 
16) APARAT EEG BIOFEEDBACK 4 KANAŁOWY – 3 komplety, 

Część 2 - Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni szkolnych 
1) Mikroskop – 12 kompletów, 
2) Waga laboratoryjna – 12 kompletów, 
3) Miernik wilgotności – 12 kompletów, 
4) Miernik natężenia światła – 12 kompletów, 
5) Miernik dźwięku – 12 kompletów, 
6) Miernik przepływu powietrza – 12 kompletów, 
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7) Miernik natężenia prądu – 12 kompletów, 
8) Miernik PH – 12 kompletów, 
9) Miernik ciśnienia – 12 kompletów, 
10) Miernik po pomiaru sił – 12 kompletów, 
11) Miernik do pomiaru mocy – 12 kompletów, 
12) Miernik do pomiaru napięcia elektrycznego – 12 kompletów, 
13) Miernik do pomiaru temperatur – 12 kompletów, 
14) Zestaw do preparacji – 12 kompletów, 
15) Zestaw szkła lab. – 12 kompletów, 
16) Zestaw odczynników chemicznych – 12 kompletów, 
17) Zestaw do budowy szkieletów brył – 12 kompletów, 
18) Zestaw do budowy struktur chem. – 12 kompletów, 
19) Kalkulator – 12 kompletów, 
20) Stoper – 12 kompletów, 
21) Taśmy miernicze. – 12 kompletów, 
22) Filament. – 42 komplety, 
23) Zestaw do robotyki kl.4-6. – 18 kompletów, 
24) Zestaw do robotyki kl.7-8. – 18 kompletów, 

Dostarczone wyposażenie zostanie przekazane nieodpłatnie do placówek oświatowych: Szkoły 
Podstawowej  w Dąbrowie, Niedzborzu i Strzegowie. 

2. Szczegółowe minimalne parametry wyposażenia podano w załączniku Nr 2 – 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Wymagania w zakresie innych cech: 
- dostarczone wyposażenie ma być fabrycznie nowy i w pełni sprawny, 
- dostarczony wyposażenie musi posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami 

prawa, 
- do oferowanego wyposażenia należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy 

punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku 
innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 

- w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi 
technicznej, 

- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia wyposażenie do momentu jego 
przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy wyposażenia. 

 
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Rodzaj zamówienia – dostawy 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
30213100-6 - Komputery przenośne, 
30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli, 
30232100-5 - Drukarki i plotery, 
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy, 
38652100-1 - Projektory, 
38653400-1 - Ekrany projekcyjne, 
39161000-8 - Meble przedszkolne 
39162000-5 - Pomoce naukowe, 
39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny, 
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe. 
33121100-5 - Elektroencefalografy 
33197000-7 -  Medyczne urządzenia komputerowe 
48180000-3 -  Pakiety oprogramowania medycznego 
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5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek 
znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający 
przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów 
czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, 
analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie  przypadki lub pośrednio 
wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 
ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. 
Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ zamawiający sprecyzuje, jakie cechy 
zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy 
ocenie.  
6. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały 
wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy pzp. 
7. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 
wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach 
techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. 
Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.  
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w 
ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie 
wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 
9. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych 
parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności 
wynikających z wcześniejszych zapisów. 

IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 
Ilość części: 2 
 
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 
VI. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. 
 
VII. Aukcja elektroniczna i umowa ramowa. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VIII. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania: maksymalnie 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca może zaoferować 
krótszy termin, co podlega ocenie w kryterium oceny ofert „termin dostawy” zgodnie z pkt XIX 
SIWZ. 
 
IX. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z rozdziałem X SIWZ; 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Określenie warunków:  

Część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie sprzętu 
komputerowego i/lub wyposażenia multimedialnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 
zł brutto.  

Część 2 - Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni szkolnych 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie wyposażenia 
edukacyjnego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.  

Jako wykonanie (zakończenie zadania) należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub 
równoważnego dokumentu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie 
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg 
średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.  

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,                   
w oparciu o informacje zawarte w wykazie dostaw 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. 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                           
z warunków określonych w ust. 1 pkt 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  

 
X. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp ustawy Pzp. 
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
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 2017 r. poz. 1508 oraz z 
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2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 
oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2-8 
ustawy PZP. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24  ust. 7 
ustawy Pzp. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust. 5, 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. Przepisu 
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 obowiązywania tego zakazu. 

 
XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, dotyczących spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie dotyczące 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu (załącznik Nr 4 do SIWZ) składa tylko 
wykonawca, który będzie potwierdzał spełnienie warunku udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiającego żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w 
oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz składa zobowiązanie podmiotu 
trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez 
podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: 
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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,  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu wymienionego w lit. a) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

2) wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykaz dostaw, 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 (wzór stanowi załącznik Nr 6a i 6b do 
SIWZ), 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
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2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 
1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 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, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

 
XII. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom. 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę (w załączniku 1a lub 1b do SIWZ - formularzu oferty) części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp., w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                    
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między zamawiającym 
a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (236794085) lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) w szczególności poprzez 
pocztę elektroniczną ug@strzegowo.pl 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
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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.  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Damian Sobiecki. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
XIV. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert na każdą część, na którą składa ofertę w wysokości: 
a) 6 000,00 zł., słownie: sześć tysięcy złotych gr. 00/100 na Część 1 - Dostawę wyposażenia 

multimedialnego pracowni szkolnych, 
b) 2 000,00 zł., słownie: dwa tysiące złotych gr. 00/100 na Część 2 - Dostawę wyposażenia 

edukacyjnego pracowni szkolnych, 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 
2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu i jakiej części 
przelew dotyczy. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ, przed 
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający 
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 w sekretariacie pok. Nr 1 lub 
dołączyć do oferty. Z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest 
nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać 
wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję 
podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata 
kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami 
koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem 
wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej 
wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
wadium. 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

XV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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 
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Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. 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 – jeżeli wadium było wymagane. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium – jeżeli wadium było wymagane. 

 
XVI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania. Złożenie przez 

jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty na każdą z części postępowania lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie. 

2. 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. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 
5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

SIWZ. 
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia      
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

9. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania      
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza 
to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię.  

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisującej ofertę. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

12.Do oferty Wykonawca, poza dokumentami wskazanymi w punkcie XI SIWZ załącza:  
     a) formularz oferty, 
     b) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),  

c) dowód wniesienia wadium,  
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą                        

i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: 
 

„Urząd Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo 

Oferta w postępowaniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych  
Część …… 
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NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.10.2019 roku, godz. 16:00”.  

 
14. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 

oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza 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. 

22. 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 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w  Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do 

dnia  28.10.2019 r. do godz. 1545. 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej,  zostaną zwrócone wykonawcy, zgodnie z art. 84 

ust. 2 ustawy.  
4. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz. 1600 w pokoju Nr 9 w siedzibie 

zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32. 
5. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.strzegowo.pl  

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. 
 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określi w cenie oferty wartość za 1 szt. dostawy wyposażenia zgodnie z tabelą 

przedstawioną w druku oferty (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ), które stanowić będą 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT - jeżeli występuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty 
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Cena może być tylko jedna. 
5. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy             

i nie będzie podlegała zmianom. 
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 
XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 
która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór:  
P = Pc + Pg + Pt ,  

P = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert  
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”, 
Pg - liczba punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”, 
Pt -  liczba punktów otrzymanych w kryterium „termin dostawy”, 

2. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, dla ofert które nie podlegają odrzuceniu. 

3. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: 

1/ cena - 60 % (znaczenie), 
2/ okres gwarancji - 20 % (znaczenie), 
3/ termin dostawy - 20 % (znaczenie), 
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4. Sposób oceny ofert: 

Kryterium 1 „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium 
„cena” można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczone według wzoru: 

           Cmin 
Pc = ------------ × 60 pkt 
              Cb 

Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”, 
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert, 
Cb - cena brutto badanej oferty. 

Kryterium nr 2 „okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej w 
formularzu oferty okresie gwarancji (w miesiącach) - z zastrzeżeniem, że maksymalny okres 
gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę 
okres udzielonej gwarancji (w miesiącach), ponad minimum zastrzeżone w art. 577 § 4 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 
zm..) tj. 2 lata. Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli 
zaproponuje okres gwarancji wyższy niż 24 miesiące. W przypadku zaoferowania 
minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (24 miesiące) Wykonawca otrzyma 0 pkt w 
kryterium oceny ofert okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 
60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje ponad 60 miesięcy gwarancji 
otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert, tak samo jak Wykonawca, 
który zaproponuje 60 miesięcy gwarancji, natomiast w umowę zostanie wpisany 
zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w 
formularzu oferty okresu gwarancji w miesiącach, wówczas zamawiający przyjmie 
minimalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium 
„okres gwarancji”. W przypadku zadeklarowania w formularzu oferty okresu gwarancji 
mniejszego niż 24 miesiące, zamawiający odrzuci ofertę ponieważ jej treść nie będzie 
odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczone według wzoru: 

             Gb - Gmin 
Pg = -------------------- × 20 pkt 
           Gmax - Gmin 

Pg - liczba punktów otrzymanych w kryterium „gwarancja”, 
Gb – liczba miesięcy gwarancji badanej oferty, z zastrzeżeniem opisanym powyżej, 
Gmin - minimalny okres gwarancji podlegający punktacji (36 miesięcy). 
Gmax - maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji (60 miesięcy). 

Kryterium nr 3 „termin dostawy” będzie oceniane  na podstawie zadeklarowanego w 
formularzu oferty termin dostawy zaoferowanego sprzętu. W kryterium tym można uzyskać 
maksymalnie 20 punktów.  
Liczba punktów w kryterium „termin dostawy” zostanie przyznana zgodnie z w następujący 
sposób:  

1) Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy – 20 punktów, 
2) Termin dostawy: 21 dni od podpisania umowy – 10 punktów, 
3) Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy – 0 punktów. 
Jeżeli wykonawca w tabeli formularza oferty w żadnym polu (pozycji) nie wpisze słowa 
„TAK” zamawiający przyjmie termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy określony                   
w poz. 3,  a wykonawca w kryterium termin dostawy otrzyma 0 punktów. Jeżeli wykonawca 
w tabeli formularza oferty wpisze słowo „TAK” w więcej niż w jednym polu (pozycji) 
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zamawiający przyjmie termin dostawy najkrótszy spośród pozycji z wpisanym słowem 
„TAK” oraz odpowiadającą jemu punktację.  

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 
PZP). 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia    

należytego wykonania umowy.  
 
XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w 
art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Z dokumentu 
tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. 
Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią 
lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami 
koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem 
wypłaty zabezpieczenia. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres 
bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego 
żądania wypłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy w Strzegowie  Nr 03823800090000064820000002 

W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy. 
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
10. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   
11. Kwota, o której mowa w ust. 10 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
XXII. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.  
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do SIWZ – 
załącznik nr 7. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy. 
 

XXIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2. 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. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 
zamówienia poniżej progów unijnych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5. 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. 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
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podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w pkt.2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2 ustawy 

9. Pozostałe informacje dotyczące tej kwestii znajdują się w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 

 
XXIV. Ochrona danych osobowych  
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679            

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Strzegowo z siedzibą: Plac 
Wolności 32, 06-445 Strzegowo  

• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Strzegowo jest Pan Andrzej 
Rybus-Tołłoczko, kontakt: adres e-mail iodo@rt-net.pl;  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach 
związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

• nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

                                                        
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  
 
XXV. Postanowienia końcowe 
1.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia. 

3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zgodnie z zapisami 
§4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128), przy 
uwzględnieniu przepisów przejściowych dotyczących środków komunikacji wybranych przez 
zamawiającego w rozdziale XIII SIWZ. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

 
Załączniki do SIWZ : 
1a/ Formularz oferty dla części 1, 
1b/ Formularz oferty dla części 2, 
2/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
3/ Druk oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania, 
4/ Druk oświadczenia dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
5/ Druk oświadczenia składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, 
6a/ Wykaz dostaw dla części 1, 
6b/ Wykaz dostaw dla części 1, 
7/ Wzór umowy, 
8/ Wzór karty gwarancyjnej, 
 
 

Podpisy komisji przetargowej: 

Przewodniczący      - Bożena Robakiewicz                   - ………………… 
 
sekretarz                  - Damian Sobiecki              - ............................ 

członek                    - Wioletta Pawlicka                       - ………………… 


