
 
 

 

   

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 na zadanie pn.: 

„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Kantego w Wojniczu”  

 

 realizowana w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie 

Wojnicz” nr umowy RPMP.10.01.03-12-0381/19-00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częśd niniejszego SIWZ stanowią: 
- Formularz ofertowy                                                                                                                                 - zał. nr 
1  
- Formularz oświadczenia dotyczący braku podstaw wykluczenia                                                    - zał. nr 
2 
- Wzór umowy                                                                     - zał. nr 3 
- Formularzu zestawienia asortymentowo – cenowego- zał. nr 4         
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM  
 
 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego 



 
 

Dorota Wełna 
Dnia 29.12.2020r.  

 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu 
ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz 
Tel: (14) 67 90 019 
E-mail: sp.wojnicz@interia.pl 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00 
Adres strony internetowej: https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz 
 

II. Tryb udzielenie zamówienia. 

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych ( Dz.U. z 2019r. 
poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawa PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

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

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego narzędzi TIK dla Szkoły 
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu wraz z zapewnieniem gwarancji, realizowana 
w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

2. Szczegółowy wykaz urządzeo komputerowych , drukujących, multimedialnych oraz 
akcesoriów komputerowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa Zał. nr 
4do SIWZ. 

3. Dostawa sprzętu odbywad się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy z uwzględnienie 
wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, 
odpowiednim zabezpieczeniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia i montażem 
sprzętu. 

4. Zamawiający wymaga aby stanowiące przedmiot zamówienia wszystkie sprzęty były 
fabrycznie nowe (np. nie powystawowe), sprawne, zdatne do użytku. Zamawiający wymaga 
aby system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany i nieaktywowany nigdy wcześniej na 
innym urządzeniu oraz aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. Ponad to Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było 
dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. z tzw. naklejkami 
GML (Genuine Microsoft Label)  lub naklejkami COA (Certyficate of Authenticity) stosowane 
przez producenta sprzętu lub zawierad inną formę uwiarygodnienia oryginalności przez 
producenta oprogramowania w zależności od stosowanej wersji. Sprzęt i oprogramowanie 
muszą spełniad określone w zał. Nr 4 do SIWZ minimalne wymagania funkcjonalne oraz byd 
wolne od wad fizycznych i prawnych.  

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie sprzęty lub elementy składowe (jeżeli wymagają tego 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego ) posiadały deklarację zgodności CE.  

6. Miejscem dostawy i montażu jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. 
Szkolna 10, 32-830 Wojnicz. 

Zamawiający informuję wykonawców , iż po podpisaniu umowy z danym Wykonawcą będzie ubiegał 
się o możliwośd zastosowania stawki VAT 0% dla placówek oświatowych dla sprzętu komputerowego 
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przeznaczonego do celów edukacyjnych ( w odniesieniu do sprzętów dla których można zastosowad 
preferencyjną stawkę podatku VAT 
Zamawiający informuję wykonawców, iż w miejscu montażu sprzętu  tj. w pracowni posiada: 

a) sprzęt - router i switch - w standardzie gigabitowym, 
b) sied - LAN, przepustowośd 1 Gb/s, 
c) w pracowni odpowiednie okablowanie LAN 

 
Uwaga: W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ pojawią się wskazania znaków 
towarowych, patentów oraz wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie można opisad przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeo. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert równoważnych zgodnie z przepisem art. 
29 ust. 3 ustawy PZP przy czym minimalne wymagania jakimi maja odpowiadad oferty równoważne, 
to wymagania nie gorsze od parametrów technicznych , jakościowych i użytkowychwskazanych w 
SIWZ lub w załącznikach do SIWZ.W przypadku gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przedmiot 
zamówienia zostanie opisany przez odniesienie 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 PZPZamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wskazanie na 
którekolwiek z powyżej wskazanych elementów należy więc czytad jak wraz z określeniem: „lub 
równoważny”. Zgodnie z określeniem z art. 30 ust.5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisem przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazad, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.  

7. Wspólny słownik zamówieo  CPV: 
 
Główny kod CPV: 
30200000-1                       Urządzenia komputerowe 
 
Dodatkowe kody CPV: 
30213000-5      Komputery osobiste 
30213100-6      Komputery przenośne 
30216110-0      Skanery komputerowe 
30236000-2      Różny sprzęt komputerowy 
30237000-9      Części, akcesoria i wyroby do komputerów 
30237200-1      Akcesoria komputerowe 
48900000-7      Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
30232100-5      Drukarki i plotery 
38652100-1      Projektory 
32322000-6      Urządzenia multimedialne 
 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówieo , o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt. 7 ustawy PZP. 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust.1 ustawy PZP. 
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiad dynamicznego systemu zakupów.  
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
 



 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Termin dostawy: maksymalnie 28 dni od dnia zawarcia umowy. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postepowania.  
 
     Va.        Podstawy wykluczenia z postępowania.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku , 
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
PZP.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14  oraz 16-20 

ustawy PZP, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie 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 postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, 
o której mowa w  zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony wyrokiem okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których 
mowa w rozdz. Va.3 SIWZ. 

5. Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie postepowania.  
 

VI. Wykaz oświadczeo lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyd aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w zał.  nr 2 do SIWZ.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowid 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszego SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienia. Oświadczenie to ma potwierdzad spełnienie warunków 
udziału w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  

3. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz.VI.1 niniejszego SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych 
na dzieo złożenia następujących oświadczeo lub dokumentów w zakresie potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: nie dotyczy. 

5. 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 ( formularz oświadczenia do pobrania przez Wykonawców 
zostanie umieszczony na stronie internetowej  https://jkanty.wixsite.com/spwojniczw 
zakładce „przetargi”razem z informacjami, o których mowa w rozdz. XI.7 SIWZ). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszego SIWZ, 
oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 
ustawy PZP, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postepowania.  

7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowania mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 2 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad Zamawiający 
od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2020r. poz. 1282).  

8. Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że: 
a) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postepowaniu; 

b) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1  uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może 
zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 
VIa.    Informacje wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe 

podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady 
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie danych Dz. Urz. UE L119 z 
04.05.2016, str.1. ) zwanego dalej „RODO”. 

2. Informacja dla osoby fizycznej: 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  
- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Kantego w Wojniczu, dane kontaktowe podane w rozdz. I SIWZ; 
- inspektorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu 
jest Mariusz Merchut, e-mail: sp.wojnicz@interia.pl; 
- Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa wraz z 
instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Wojniczu; 
- 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 PZP; 
- Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie art. 97 ust.1 ustawy PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy, a następnie przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwum (Dz.U. z 2020r. poz. 164), w przypadkach określonych w tej 
ustawie; 
- obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 
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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, stosownie do art. 22 RODO; 
- posiada Pani/Pan: 
*na podstawie art.15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
*na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawa PZP oraz nie może naruszad integralności protokołu oraz jego 
załączników) ; 
*na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2RODO; 
(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 paostwa członkowskiego); 
*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, w których mowa w art. 20 RODO; 
*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. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywanie oświadczeo i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumienia się z Wykonawcami.  

 
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe ( 
Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłaoca lub za pomocą poczty 
elektronicznej z uwzględnieniem wymogów zawartych w rozdz. X.2 SIWZ oraz w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 
U. z 2020, poz. 1282), z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwości składania 
dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w tym rozporządzeniu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej- pocztą elektroniczną na adres:agnieszka.brozek@cea.wojnicz.pl.  

2. KorespondencjapomiędzyZamawiającym a Wykonawcąmoże odbywad się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny byd składane na adres: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, 
ul. Szkolna 10,32-830 Wojnicz. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane  mailowo 
wymagają, na żądanie każdej ze stronniezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielanych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

mailto:agnieszka.brozek@cea.wojnicz.pl


 
 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Agnieszka Brożek , tel. 14 6790323. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związani ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
2. Wykonawca może przedłużyd termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek 

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

X. Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ, 
zawierający w szczególności: 
a) nazwę zamówienia, numer postępowania ; 
b) cenę oferty ( C ) - w rozumieniu rozdz. XII.1 SIWZ ( z jej rozbiciem na całkowitą 

wartośd netto i VAT); 
c) termin podany przez Wykonawcę (T) ; 

Objaśnienie: Wykonawca winien podad (poprzez odpowiednie zaznaczenie) oferowany 
przez siebie termin dostawy w sposób wskazany przez Zamawiającego tj. : 
 -14 dni od dnia zawarcia umowy, 
 -21 dni od dnia zawarcia umowy, 
 -28 dni od dnia zawarcia umowy. 
Brak wskazania (zaznaczenia) przez Wykonawcę terminu dostawy jest równoznaczny z 
zaoferowaniem przez Wykonawcę maksymalnego terminu dostawy tj. 28 dni od dnia 
zawarcia umowy. Wskazanie (zaznaczenie) więcej niż jednego terminu dostawy jest 
równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę najdłuższego z nich. 

d) wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd 
podwykonawcom i podanie firm podwykonawców (jeżeli są znane); 

e) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
14 RODO (-jeżeli dotyczy); 

f) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowieo SIWZ i wzoru umowy bez 
zastrzeżeo; 

2) Oświadczenie/-a wymienione w rozdz. VI.SIWZ,w formie zał. Nr 2 do SIWZ 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu albo do 

reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarciu umowy, jeżeli Wykonawca 
ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; 

4) Formularz zestawienia asortymentowo – cenowego wypełniony i podpisany przez 
Wykonawcę (stanowiącyzał. nr 4 do SIWZ).  

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: agnieszka.brozek@cea.wojnicz.pl.Tylko w formie 
dokumentówelektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o 
których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 
użycia  środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego. 

3. Oferta musi byd napisana w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną technika 
oraz podpisana przez osobę (y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązao w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  



 
 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
5. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  

6. Treśd złożonej oferty musi odpowiadad treści SIWZ.  
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana, a cała oferta wraz z 

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny byd parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego i oznakowad w 
następujący sposób: 
 
  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

 ul. Szkolna 10,32-830 Wojnicz 
 

Oferta na realizację zamówienia pn.: 
„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej 

im. św. Jana Kantego w Wojniczu” 
 

Nie otwierad przed dniem 08.01.2021r. godz. 12:30 
i opatrzed nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

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

postepowaniu o zamówienia publiczne są jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r., poz. 
1010 z późn., zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one byd 
udostępnione i jednocześnie wykazał,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa.  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
oznaczad będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeo.  

13. Zastrzeżone informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą traktowane jako bezskuteczne i skutkowad będzie 
ich odtajnieniem.  

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowid będą 
tajemnice 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 wskaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienid lub wycofad swoją ofertę. W celu zmiany oferty Wykonawca wyraźnie opisuje ofertę 
jako „Oferta Zamienna” pod rygorem odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy. 

16. Oferta, której treśd nie będzie odpowiadad treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnid z Zamawiającym przed 



 
 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII niniejszej SIWZ. Przepisy 
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru 
umowy po terminie otwarcia ofert.  

 
XI. Miejsce i termin składania ofert. 
 

1. Miejsce i termin składania ofert: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. 
Szkolna 10,32-830 Wojnicz, sekretariat szkoły lub na adres poczty elektronicznej: 
agnieszka.brozek@cea.wojnicz.pl( w tytule maile należy podad słowo: „ przetarg nie 
otwierad przed08.01.2021 godz. 12:00”  

W formie pisemnej ( papierowej) do dnia08.01.2021 godz. 12:00. 
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 kurierem.  
3.  Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust.2 ustawy PZP.  
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. 

Szkolna 10,32-830 Wojnicz, sekretariat szkoły08.01.2021r. godz. 12:30.  
5. Otarcie ofert jest jawne.  
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 

https://jkanty.wixsite.com/spwojniczw zakładce „przetargi” informacje, o których mowa w 
art. 86 ust.5 ustawy PZP. 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Przez cenę oferty ( C ) rozumie się wynagrodzenie brutto* za dostawę całego zamówienia.  
*w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. z 2019r. , poz. 178). 

2. Do formularza ofertowego wykonawca wpisuje cenę oferty ( C ) wraz z jej rozbiciem na 
całkowitą wartośd netto oraz podatek od towarów i usług. 

3. Określenie stawki podatku od towarów i usług jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca 
winien dokonad wyliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na dzieo stanowiący termin składana ofert.  

4. Cena oferty ( C ) musi uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia w tym koszty transportu, wniesienia, ubezpieczenia, opakowania, montażu, itp. 

5. Cena oferty ( C ) winna byd wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy koocówkę pominąd, powyżej  i 
równe 5 należy zaokrąglid w górę). Cena oferty ( C ) może byd tylko jedna.  

6. Zamawiający wymaga wypełnienia i złożenia formularza zestawienia asortymentowo – 
cenowego stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Wartośd podana przez Wykonawcę w części B.1. 
formularza ofertowego tj. cena oferty ( C ) winna byd równa wartości brutto podanej w 
formularzu zestawienia asortymentowo – cenowego.  
 

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierowad się następującymi kryteriami: 
 

Lp.  Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium ( waga) 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymad oferta za dane 
kryterium 

https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz


 
 

 

1. Cena oferty ( C ) 60% 60 punktów 

2. Termin dostawy ( T ) 40% 40 punktów 

Razem      100%      100 punktów 

 
2. Sposób obliczania liczby punktów w kryterium „cena oferty” ( C ): 

 
C = Cmin / Cb x 60% x 100 

Gdzie: 
C – liczba punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium „Cena oferty” ( C ) 
C min – cena najniższej spośród wszystkich badanych ofert 
C b    -- cena  badanej oferty 
60 % - procentowe znaczenie kryterium „Cena oferty” ( C ) 
100 -  wskaźnik stały 

Liczba punktów uzyskana przez ofertę w kryterium „Cena oferty” ( C ) podana będzie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – jak w rozdz. XII.5 SIWZ). Maksymalna liczba 
punktów jaką może uzyskad oferta w kryterium „Cena ofert” ( C ): 60 punktów. 
 

1. Sposób obliczania liczby punktów w kryterium „Termin dostawy” ( T ): 
1) Przedmiotowe kryterium oceny dotyczy terminu, w jakim Wykonawca zobowiązuje 

się wykonad dostawę przedmiotu zamówienia. 
Uwaga: termin, w jakim Wykonawca zobowiązuje się wykonad dostawę przedmiotu 
zamówienia Wykonawca podaje w formularzu ofertowym. 

2) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane, zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
- 40 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonad dostawę przedmiotu 
zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; 
- 20 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonad dostawę przedmiotu 
zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy; 
- 0 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonad dostawę przedmiotu zamówienia 
w terminie 28 dni od dnia zawarcia umowy; 

 Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskad oferta w kryterium „Termin dostawy” ( T ): 
40 punktów.  

2. Ocena koocowa oferty w punktach: 
1) Ocena koocowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: 

Ok = C + T 
 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzymała łącznie najwyższą 
liczbę punktów w ocenie koocowej ( Ok ).  

3) Jeżeli Zamawiający nie może dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką samą liczbę punktów w ocenie 
koocowej (Ok ) ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną. 
 

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny byd dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  o ile umocowanie to nie 
będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty.   



 
 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zmówienia Zamawiający może żądad przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określad strony 
umowy, cel działania, sposób współdzielenia, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarna odpowiedzialnośd za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego co najmniej okres realizacji przedmiotu zamówienia), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez którąkolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia.  

3.  Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.  

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. 

 
 
XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczania należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach.  
 
Wzór umowy stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowao poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  


