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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)  
 

Zamawiający: 

Gmina Czernica 

Kontakt: 

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
tel./fax 71 726 57 00 
e-mail: czernica@czernica.pl ; zamowienia.publiczne@czernica.pl  
 www: www.bip.czernica.pl   

Konto Bankowe : 
Getin Noble Bank S.A.   
nr konta: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 
 

NIP:  912-11-01-093 

 

  

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 

ustawy. 

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, poniżej kwoty 221 000 

euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Dobrzykowicach. – etap II wyposażenie szkoły. 

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 20 części: 

Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

1) Część I  –  Meble szkolne, 

2) Część II  -  Rolety, 

3) Część III – Instrumenty muzyczne, 

4) Część IV – Multimedia, 

5) Część V –  Sprzęt RTV, 

mailto:czernica@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
http://www.bip.czernica.pl/
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6) Część VI – Pomoce dydaktyczne, 

7) Część VII – Sprzęt gospodarczy, 

8) Część VIII – Aneksy kuchenne, 

9) Część IX – Sprzęt komputerowy, 

10) Część X – Pomoce dydaktyczne- przyroda, 

11) Część XI – Pracownia przyrodnicza,  

12) Część XII – Pracownie językowe, 

13) Część XIII – Pracownie komputerowe, 

14) Część XIV – Kserokopiarka, 

15) Część XV – Drukarka 3D, 

16) Część XVI -  Stół demonstracyjny, 

17)  Część XVII - Szafki  uczniowskie i wieszaki do przebieralni, 

18) Część XVIII – Dygestorium, 

19) Część XIX – Meble przedszkolne, 

20) Cześć XX – Zabawki przedszkolne. 

Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu 

bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w szkołach. Przedmiot zamówienia powinien 

spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą 

posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi 

określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą danego przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – zamawiający dopuszcza 

składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia 

z SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i 

jakościowych,  jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w 

SIWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie 

równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają 

wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, 

funkcjonalnego i jakościowego. 

5. Wykonawca dostarczy (w tym: rozładuje, wniesie, rozstawi, zamontuje, uruchomi – w zależności od rodzaju 

przedmiotu zamówienia) przedmiot zamówienia do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Dobrzykowicach przy ulicy Sukcesu nr 2. 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. ustalonych z Zamawiającym, przy czym termin dostawy wyznaczony zostanie 

nie później niż 5 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do 

dostarczenia zamówienia.   
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6. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 

60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Za dokument gwarancyjny/oświadczenie 

gwarancyjne zostanie uznana umowa (stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz karty gwarancyjne produktów 

dostarczone przez Wykonawcę wraz z dostawą (o ile występują).  

7. Wizja lokalna - zaleca się, aby wykonawcy odbyli wizję lokalną i powzięli we własnym zakresie wszelkie 
informacje niezbędne do właściwego sporządzenia oferty.  

 

8. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

 (CPV): 39160000-1, 39130000-2, 39134000-0,  39150000-8,  39515410-2,   37310000-4,   32322000-6,  

32320000-2,    39141000-2, 39713410-0 ,  42924740-8, 30213100-6, 30213300-8,  39162100-6,  39162200-7,   

39290000-1,    37440000-4,   39162000-5,        39180000-7,  39134000-0,   39180000-7 ,  38000000-5,   

30232100-5  39136000-4 ,    48900000-7,  48820000-2 ,  48620000-0,   39141500-7, 39161000-8, 39531000-3, 

30195000-2, 34928480-6 

  

ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 

 

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA 

POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU DOSTAW 

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

 

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA 

LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 
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1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może 

wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną; oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału wypełnia podmiot, który w odniesieniu 

do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 

Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp).  

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 Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.08.2018 r. 

 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w pkt 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

1.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w: 

a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,  

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  

z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 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. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, 

Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu wyżej. 

 

1.2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:  

1.2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

1) w odniesieniu do Części  I 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące swoim zakresem dostawę mebli,  odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej 

części. 

 

2) w odniesieniu do Części II  

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące swoim zakresem montaż rolet wewnętrznych, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 

 

3) w odniesieniu do Części IV 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 
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obejmujące swoim zakresem dostawę multimediów, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 

 

4) w odniesieniu do Części V 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu RTV,  odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 

5) w odniesieniu do Części IX 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 

6) w odniesieniu do Części XI 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej, odpowiadającym swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia w tej części. 

7) w odniesieniu do Części XII 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia pracowni językowej lub 2 pracowni językowych,   

odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 

8) w odniesieniu do Części XIII 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia pracowni komputerowej lub 2 pracowni 

komputerowych, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 

9) w odniesieniu do Części XIV 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę ksero,  odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 

10) w odniesieniu do Części XV  

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę drukarki 3D,  odpowiadającym swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia w tej części. 

11) w odniesieniu do Części XVII 
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– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia szatni w szafki i wieszaki do szkoły,  

odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 

12) w odniesieniu do Części XVIII 

– Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę dygestorium,  odpowiadającym swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia w tej części. 

 

 

Uwaga nr 1: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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 (Załącznik nr 4  do SIWZ). 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 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 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

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. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach Wykonawca polega, 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 zastąpił ten podmiot innym podmiotem (lub podmiotami) lub 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ  OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
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1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1. 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 oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ)  

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 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. 

 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej zamawiający żądał będzie: 

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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 (Załącznik nr 3 do SIWZ); 

 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 żądał będzie dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

 

2.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego  

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

- Formularz Cenowy (Załącznik nr 1A do SIWZ). 

 

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żądał będzie: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 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 (Załącznik nr 5 do SIWZ).  

 

Uwaga nr 2: 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w Rozdz. XIV pkt 2.3. ppkt 1 – 2 niniejszej SIWZ. 

 

Uwaga nr 3: 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. XIV pkt 2.3. ppkt 1 

niniejszej SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a 

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp. 

Uwaga nr 4: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w: 

a) Rozdz. XIV pkt 2.3. ppkt 1  niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

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

ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  

 
3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570).  
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2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 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, z zastrzeżeniem, że, jeżeli są w innym języku niż polski to zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

4) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w 

oryginale. 

5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

ROZDZIAŁ XV.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu (nr faks 71 726 57 00) 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 2017r. poz. 

1219) – adres e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl  

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w 

wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219), każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

(www.bip.czernica.pl) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania: 

- Anna Włodarczyk - tel. 71 318 55 81, 696 087 133 (w zakresie przedmiotu zamówienia), 

- Elżbieta Zembska – tel. 502 735 268 (w zakresie ustawy Pzp), 

- Marek Krawców - tel. 502 735 268 (w zakresie ustawy Pzp). 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wnoszenie wadium:     
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych czyści w  wysokości:   
 

LP. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA  WARTOŚĆ WADIUM 

1. Część I – Meble szkolne, 4 000,00 

2. Część II - Rolety,   800,00 

3. Część III – Instrumenty muzyczne,     90,00 

4. Część IV – Multimedia, 1 700,00 

5. Część V – Sprzęt RTV,    180,00 

6. Część VI – Pomoce dydaktyczne,    420.00 

7. Część VII – Sprzęt gospodarczy,    270,00 

8. Część VIII – Aneksy kuchenne,    160,00 

9. Część IX – Sprzęt komputerowy, 1 300,00 

10. Część X – Pomoce dydaktyczne- przyroda,    320,00 

11. Część XI – Pracownia przyrodnicza,     300,00 

12. Część XII – Pracownie językowe,    350,00 

13.             Część XIII – Pracownie komputerowe 2 500,00 

14. Część XIV – Kserokopiarka,    150,00 

15. Część XV – Drukarka 3D,    100,00 

16. Część XVI -  Stół demonstracyjny,      40,00 

17. Część XVII - Szafki  uczniowskie i wieszaki do 

przebieralni, 

1 200,00 

18. Część XVIII – Dygestorium,    170,00 

19. Część XIX – Meble przedszkolne,    360,00 

20. Cześć XX – Zabawki przedszkolne. 

 

   120,00 

 
 

 
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

http://www.bip.czernica.pl)/
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a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: Gmina Czernica – Urząd Gminy Czernica 

nr konta - 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 
W opisie przelewu należy wskazać nazwę i nr postępowania, dla którego wadium jest wnoszone: 

„Wpłata wadium – postępowanie przetargowe nr MTP-OZR.271.2.17.2018.EZ 

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złotych polskich. Dotyczy 
to wadium składanego w każdej z możliwych form. 

5) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże 
dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 

6)   Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert  znajduje się na rachunku 
Zamawiającego. 

7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one 
załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z 
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) 
oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 
c) kwotę gwarancji (poręczenia), 
d) termin ważności gwarancji (poręczenia), 
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
- Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2. Zasady zwrotu wadium: 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ppkt  1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.  
7)   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8)   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), wypełnionym w zakresie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza realizować Wykonawca. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie,  o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ),  

2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem notarialnie, 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do 

parafowania stron, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, 

aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. 

zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie, opisanej w następujący sposób: 
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Urząd Gminy w Czernicy 

ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W DOBRZYKOWICACH – ETAP II WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

Nie otwierać przed dniem 01.06.2018 r. godz.: 9:15   

 

 

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 

R. POZ. 419.) Zamawiający uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część 

oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

14. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z 

postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze 

stosownym wnioskiem. 

 

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 1 (Kancelaria 

ogólna). 

2. Termin składania ofert: do dnia 01.06.2018 r. do godziny 9:00 

3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 19 (Sala 

konferencyjna). 

4. Termin otwarcia ofert: 01.06.2018 r. godz. 9:15. 

 

ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa.  

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
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łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza Wykonawca) – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 

(procentowej) podatku VAT. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). 

5. Wykonawca, składając ofertę (w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ) 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. 

 

ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT W 

KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) cena ofertowa danej Części zamówienia (C)      – 60 % 

2) okres gwarancji i rękojmi danej Części zamówienia                                          - 40 % 

 

Uwaga nr 5: 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli 

trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

 

2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w 

następujący sposób: 

 

Ad 1) - Sposób obliczenia punktów dla kryterium „cena danej Części zamówienia – (C)” 

 

Cn/Cb x 100 x 60 % = ilość punktów  
            gdzie:  
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej) 
100 – wskaźnik stały  
60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny” 
 

Ad 2) - Sposób obliczenia punktów kryterium „Okres Gwarancji i rękojmi danej Części zamówienia” 

Gb/Gmax x 100 x 40% = ilość punktów 
gdzie:  
Gb – okres gwarancji oferty badanej (rozpatrywanej) - wyrażony w ilości pełnych miesięcy określonych w 
ofercie, liczonych od daty należytego wykonania zamówienia  
Gmax - najdłuższy maksymalny oferowany okres gwarancji w jednej z ofert nie odrzuconych - wyrażony w ilości 
pełnych miesięcy określonych w ofercie, liczonych od należytego wykonania zamówienia 
100 – wskaźnik stały 
40 % – procentowe znaczenie kryterium „okres gwarancji”. 
 

Uwaga nr 6: 
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Kryterium „okres gwarancji”, rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanego w ofercie okresu gwarancji 

w pełnych miesiącach, jednak nie krótszym niż 24 oraz nie dłuższym niż 60 miesięcy, który Wykonawca poda w 

Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag 

otrzyma najwyższą punktację.  

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów 

wyliczoną w następujący sposób: 

KIP = IPc + IPg  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP – końcowa ilość punktów danej Części zamówienia, 

IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa danej Części zamówienia, 

IPgia – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji i rękojmi danej Części zamówienia. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

 

 

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w 

imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 

z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy; 

2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. 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 ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZAPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim 

wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

a) pieniądzu,  
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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.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Środki pieniężne należy  wpłacić na następujące konto: 

Getin Noble Bank S.A.  nr konta 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 
 4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego 

w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo 

wykonane zamówienie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przed podpisaniem 

umowy. 

7. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych ustawą. 

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:  

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od daty podpisania przez strony 

protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 15 dni od dnia upływu okresu 

rękojmi za wady. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. WZÓR UMOWY 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ - wzór umowy 

(Załącznik nr 6 do SIWZ). 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi 

we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr  6 do SIWZ. 

2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 

4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą 

współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 



19 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.17.2018.EZ 

 

 

5. Postanowienia wzoru umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez 

Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, 

będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

 

 

ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp i przysługują 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 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 Pzp. 

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. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 1a – Formularz cenowy, 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy,  

Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw/usług, 

Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie (grupa kapitałowa), 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy, 

Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia., 

Załącznik nr 8 – Szafki ubraniowe 

Załącznik nr 9 –Plan Etap B 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

WZÓR UMOWY 

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.17.2018.EZ 

Umowa nr MTP- OZR.272……2018.EZ 
 

W dniu ………………………. w Czernicy: 

GMINA CZERNICA 

z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, reprezentowana przez 

………………………., zwana dalej „Zamawiającym” 

i   

……………………………… zwany dalej „Wykonawcę”, 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa/dostawa i montaż
1
 wyposażenia ……………………….. określonego 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym w 

SIWZ oraz jest fabrycznie nowe. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, posiada prawo swobodnego nim 

dysponowania oraz że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także wadą prawną, w 

szczególności nie jest obciążone prawami osób trzecich. 

4. W realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego 

świadczeń obejmujących:  

a) dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego (ul. Sukcesu 2, 55-002 Dobrzykowice) wraz z wymaganymi dokumentami; 

b) rozładunku przedmiotu umowy ze środka transportu oraz jego przetransportowania (wniesienia) do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań; 

c) podłączenia, montażu, uruchomienia przedmiotu umowy i sprawdzenia  prawidłowości jego działania
2
; 

                                                           
1
 Odpowiednio dla danej Części zamówienia 
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d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również obsługi serwisowej w okresie 

pogwarancyjnym na warunkach określonych w niniejszej umowie; 

e) dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów wskazanych w SIWZ, kart 

gwarancyjnych, kart katalogowych produktów, certyfikatów, atestów oraz wszelkich innych 

dokumentów, pozwalających Zamawiającemu na korzystanie z Wyposażenia zgodnie z prawem oraz  

zgodnie z  jego technicznym i  gospodarczym przeznaczeniem (wszystkie określone w treści 

niniejszego punktu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język 

polski); 

f) wykonania innych czynności szczegółowo określonych w SIWZ. 

5. Niniejsza Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap I 

Wyposażenie przedszkola realizowane jest w ramach projektu „Budowa przedszkola w ramach zespołu 

szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 

§ 2. 

1. Wykonawca, zgodnie z treścią oferty, udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy opisany w 

Załączniku nr 7  
3
  do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy) na okres […..….] 
4
 miesięcy. 

2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

3. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone 

przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad Wyposażenia. 

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Wyposażenia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może 

zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.  

6. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Przedmiotu Umowy z 

wymaganiami wynikającymi z SIWZ. 

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych 

wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, t.j. do bezpłatnej naprawy lub wymiany  - według wyboru 

Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się 

wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej 

konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady 

przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.  

8. W przypadku trzykrotnej naprawy bądź wymiany tego samego elementu Zamawiający może żądać 

dostarczenia nowego przedmiotu umowy, wolnego od wad. 

9. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad przedmiotu umowy we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub 

zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy bądź zlecić dokonanie ekspertyzy, o 

                                                                                                                                                                                                      
2
 Odpowiednio dla danej Części zamówienia 

3 Zgodnie z treścią oferty złożonej na daną część zamówienia tj. Część I, Część II, Część III, Część IV itd. 
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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której mowa w ust. 10. 

10. W razie nieuwzględnienia zgłoszenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić 

przeprowadzenie ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę. 

11. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy czas trwania ekspertyzy przekroczy 48 godzin 

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przedmiotu umowy zastępczego o parametrach 

analogicznych do przedmiotu umowy objętego reklamacją.  

12. Jeżeli po przeprowadzeniu ekspertyzy potwierdzającej zasadność reklamacji Wykonawca nie wykonuje 

obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

13. Nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia końcowego przeglądu gwarancyjnego oraz usunięcia wszelkich wad na 

warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

14. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie usunąć wszelkie wady zgłoszone 

przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji bądź ujawnione przed upływem okresu gwarancji i 

zgłoszone niezwłocznie przez Zamawiającego.  

15. Dokonanie odbioru Wyposażenia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń 

z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

§ 3. 

1. Dostawa/dostawa wraz z montażem
5
 przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie do …………….. 

6
. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w tym 

wykonanie wszelkich czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie SIWZ oraz 

niniejszej Umowy (z wyjątkiem postanowień określających obowiązki w zakresie gwarancji, rękojmi oraz 

serwisu pogwarancyjnego) i dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie realizacji przedmiotu 

umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie przez Strony podpisaniem protokołu odbioru. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności Wyposażenia na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. 

§ 4. 

1. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu dostawy i sprawdzeniu poprawności działania 

dostarczonego przedmiotu umowy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 

2. Po czynnościach, o których mowa w ust. 1 oraz podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń zostanie 

wystawiona faktura. 

3. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto ………………… (słownie: 

……………………………………..), w tym podatek VAT.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

                                                           
5
 Odpowiednio dla danej części zamówienia 

6 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



24 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.17.2018.EZ 

 

 

5. Należność, o której mowa w ust. 3, Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w 

terminie 30  dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na podstawie 

protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez każdą ze Stron umowy bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy oraz potwierdzenie zapłaty całości należności Podwykonawcom. 

6. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z 

realizacji niniejszej Umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 

§ 5. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 3, za każdy dzień opóźnienia; 

b) z tytułu rozwiązania bądź odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3; 

c) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy wysokości 50 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od 

Zamawiającego.  

4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody przez 

Zamawiającego,  Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

§ 6. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

2. Zamawiający uprawniony jest również do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy 

w realizacji którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni. 

§ 7. 

1. Wykonawca wnosi, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ………………. zł (słownie: ……………………..) w 

formie: ………………………………………………… 

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w następujący sposób: 
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a) część zabezpieczenia w wysokości 70% przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego 

z umową wykonania przedmiotu umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty wykonania 

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonany; 

b) pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi  

w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o 

którym mowa w § 2 ust.2 w zw. z § 2 ust.1.  

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z niewykonaniem bądź 

nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z rękojmi, w tym w szczególności 

kosztów usunięcia wad, Zamawiający uprawniony jest do pokrycia tych kosztów z wniesionego przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 8. 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany treści umowy w przypadku: 

a) Zamawiający przewiduje zmiany w przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie 

zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji i nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję lub zamienniki o lepszych parametrach 

technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku 

zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków 

udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt 

zaoferowany został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem 

o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną 

propozycją zmian. 

b) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego; 

c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; 

d) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę; 

e) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, 

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 

obecnym brzmieniu; 

f)      w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji 

jakiegokolwiek elementu usług; 

g) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, spowodowanego przerwą w realizacji przedmiotu 

zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana umowy z powodu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest, gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy zostanie 

pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez Zamawiającego; 

h) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena netto, a 

cena brutto pozostanie niezmieniona, 
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i)       zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a 

cena netto pozostanie niezmieniona, 

j)      kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w 

wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy. 

k) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres, numer rachunku 

bankowego, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron, 

§ 9. 

1. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia przewidzianej 

Umową: ……………………………………………………………………… 

2. W realizacji zamówienia będzie brał udział Podwykonawca ……………………………. (nazwa firmy 

Podwykonawcy). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

4. W przypadku nieprzedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie Wykonawca 

zapłaci 500 zł kary umownej za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo. 

5. 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 Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 

przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami prawa. 

7. W przypadku powierzenia przedmiotu Umowy w określonym zakresie Podwykonawcom, Wykonawca za 

ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 

8. Podstawą do uregulowania przez Zamawiającego płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę jest 

przedstawienie przez Wykonawcę dowodu zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy całości 

należnego im wynagrodzenia za wykonane prace. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec 

dalszych Podwykonawców. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom w 

przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom  

10. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

uznany będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń Podwykonawców o dokonanej 

zapłacie wynagrodzenia lub brak przedłożenia dowodów zapłaty 

11. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom zostanie 

potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  



27 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.17.2018.EZ 

 

 

§ 10. 

1. Osobą odpowiedzialną za  realizację Umowy będzie: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………..………….., tel. ………………..…… 

2) po stronie Wykonawcy: …………………………….., tel. ……………………. 

2. Jako adresy kontaktowe służące do realizacji Umowy: 

1) ze strony  Zamawiającego: ……………….., e-mail: ………………………, tel./faks 

………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………… 

e-mail: ………………………….., tel./faks ……………………….  

3. Korespondencję  wysłaną na adresy podane w ust. 2 uznaje się za skutecznie doręczoną. Zmiana 

adresów dla swojej skuteczności wymaga wcześniejszego poinformowania strony w sposób dotychczas 

przewidziany.  

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Przeniesienie przez Wykonawcę uprawnień, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy). 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 
 

 


