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ROZDZIAŁ I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie z siedzibą:
Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 30, fax. (13) 43 755 11, e-mail:
pwsz@pwsz.krosno.pl
ROZDZIAŁ II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 w związku z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) o wartości poniżej kwoty
określonej w Rozporządzeniu Ministra rozwoju i finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz.
2479), na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy:
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.
1579 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz.
2479),
- Kodeks cywilny.
3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
Specyfikacji lub SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiającym – należy przez to rozumieć Państwową Wyższa Szkołę Zawodową im.
Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno reprezentowaną przez Rektora.
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 z póź. zm.).
Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.915).
ROZDZIAŁ III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju sprzętu komputerowego, oraz
oprogramowania.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5
do niniejszej specyfikacji (oddzielne pliki w rozbiciu na poszczególne części).
3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub kilku części zamówienia.
5. Miejsce dostawy:
Cały przedmiot zamówienia za wyjątkiem komputera 03, komputera 04, oraz monitora 04
(poz. 38, 39 i 43 części I) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Krośnie przy
Rynku 1.
Komputer 03, komputer 04, oraz monitor 04 (poz. 38, 39 i 43 części I) należy dostarczyć
do siedziby Zamawiającego w Krośnie przy ul. Wyspiańskiego 20.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym
transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
7. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień 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 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien
założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp
użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to,
że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych
podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie
na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej .
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy
oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że
dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W
przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać
określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że
dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,
zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego
wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania
wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub
cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty
wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje
także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub
sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
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Kody CPV
30000000-9 – Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów
oprogramowania
30200000-1 – Urządzenia komputerowe
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z każdym Uzupełnieniem do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powstałym podczas postępowania o
udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich
warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter
oferty.
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej.
ROZDZIAŁ IV.

Opis części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie określonym w opisie
przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, lub kilka pełnych części przedmiotu zamówienia
opisanego w zał. nr 5 do SIWZ. Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia w obrębie jednej
części.
ROZDZIAŁ V.

Informacja o zamówieniach z wolnej ręki.

Zamawiający nie przewiduje udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia
podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy.
ROZDZIAŁ VI.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII.
1.
2.

Termin realizacji zamówienia - do 60 dni od dnia podpisania umowy w każdej
części.
Podpisanie umowy z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą nastąpi przy
zachowaniu terminów wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII.

1.

Termin wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji
lub uprawnień do
prowadzenia określonej
działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
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b)

2.

3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że
warunek określony w ust. 1 pkt 1) spełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale X SIWZ.

ROZDZIAŁ IX. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, i 4
ustawy.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt
16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy, 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.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 4 .
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
(art. 24 ust. 12 ustawy).
7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w Rozdziale X SIWZ.
ROZDZIAŁ X.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
I. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składają wszyscy
Wykonawcy):
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1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów
aktualnych na dzień składania ofert:
a) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia o których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Przykładowe oświadczenie znajduje się w zał. nr 4 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które (na podstawie art. 26 ust 2 ustawy
Pzp) Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku i nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku i nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (niżej wymienionych
dokumentów Wykonawca nie ma obowiązku dołączać do oferty):
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie (odrębnym wezwaniem)
Wykonawcę,
którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
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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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352).
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać źródło (stronę
internetową) lub okoliczności na podstawie których Zamawiający uzyska
dostęp do tych dokumentów lub jest w ich posiadaniu/
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale X
podr. IV ust. 1 a) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową
rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Oferty wspólne:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnictwo winno:
- określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
- wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
- zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
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b) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy
musza być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej.
d) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako
najkorzystniejszej), Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy
Pzp.
8. Zamawiający informuje, że za tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być uznane:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru firmy Wykonawcy,
b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert – zgodnie
z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące nazwy firmy, adresu wykonawcy,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
9. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego
uczestnika postępowania.
10. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty.
11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
12. INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w
Rozporządzeniu o którym mowa w pkt 11):
a) Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ.
b) Wypełnioną w całości, lub w części w której Wykonawca składa ofertę tabelę z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ
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c) Karty cyklu życia produktu dla sprzętu wskazanego w części I przedmiotu
zamówienia (znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ) – załączają tylko
Wykonawcy składający ofertę w części I przedmiotu zamówienia.
d) Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania
czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub
fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik)
13. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na
wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp nie złoży dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z
art. 26 ust 3 ustawy Pzp nie uzupełnia, poprawi dokumentów czy oświadczeń w
zakreślonym terminie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego
oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może w takim przypadku:
a) jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp –
unieważnić całe postępowanie, lub
b) dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub
których Wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg. kryteriów oceny
ofert opisanych w niniejszej SIWZ i przeprowadzić ponownie kolejne czynności
przewidziane zapisami niniejszej SIWZ i ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XI. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, oraz
zamierzających
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami
tych
podmiotów,
w
szczególności
przedstawiając
(WRAZ
Z OFERTĄ) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane (jeżeli dotyczy).
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
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a)
b)
6.

7.

8.

9.

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.
Zamawiający żąda 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. X pkt IV 1 a)
SIWZ.
W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ), dotyczące tych podmiotów.
Podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
na zasobach których nie polega:
a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podać firmy podwykonawców (o ile są znane).

ROZDZIAŁ XII.

1.
2.

3.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Zamawiający zastrzega formę pisemną - jako sposób złożenia oferty:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1,
38-400 Krosno (pok. 105 Sekretariat),
- za pośrednictwem posłańca, na adres jak wyżej,
- osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty), na adres jak wyżej,
Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z
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4.

5.

Wykonawcami/komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), na adres:
jak wyżej,
- za pośrednictwem posłańca, na adres jak wyżej,
- osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty), na adres jak wyżej,
- faksu, nr faksu 13 43 755 11,
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615, adres skrzynki e-mail:
przetargi@pwsz.krosno.pl za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp,
uzupełnień, czy poprawy, Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie
pisemnej:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1,
38-400 Krosno
- za pośrednictwem posłańca, na adres jak wyżej,
Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia, oświadczeń
z art. 25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

6. 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 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania;
7. Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy p. z. p. może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
9. Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych oraz przekazane
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytanie.
10. W szczególności zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, dołożył należytej
staranności do analizy dokumentacji projektowej w zakresie zastosowanych rozwiązań
projektowych i uzgodnień branżowych, a w przypadku wystąpienia niejasności zwrócił się
o ich wyjaśnienie. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli
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zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,
Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
11. Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy p. z. p. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej.
12. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
ROZDZIAŁ XIII.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1.

inż. Andrzej Jakubowski – Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego PWSZ
w Krośnie.

2.

mgr inż. Maciej Krukar, e-mail: przetargi@pwsz.krosno.pl

ROZDZIAŁ XIV.
1.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XV.

Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
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. Odmowa
wyrażenia takiej zgody, nie powoduje utraty wadium.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.
85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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ROZDZIAŁ XVI.

Opis sposobu przygotowania oferty, treść oferty.

Wymagania Zamawiającego:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub
niezmywalnym atramentem i podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób
upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla
formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Forma
i treść składanej oferty winna odpowiadać załączonym do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia formularzowi oferty i załącznikom do SIWZ. Wielkość
załączonych do niniejszej specyfikacji formularza oferty i załączników do SIWZ może
zostać zmieniona przez Wykonawcę, przy zachowaniu treści formularza, jednostek miary,
załączników i opisów poszczególnych wierszy oraz kolumn.
4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności
prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
5. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty.
6. Ewentualne poprawki w ofercie winny być czytelnie naniesione i podpisane przez
Wykonawcę.
7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje
wyszczególnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

itp.

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Zalecenia Zamawiającego:
1. Każda „zapisana” strona/kartka oferty wraz z załącznikami winna być opatrzona kolejnym
numerem i ułożona w kolejności.
2. Wszystkie strony oferty winny być na stałe zespolone w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się strony.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu odpowiednio
zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej
nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
i podpisać następująco:
‹‹Przetarg nieograniczony – Oferta (zamienna wzgl. wycofanie oferty) na
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dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w części ........
z dopiskiem:
‹‹Nie otwierać przed dniem: 4 czerwca 2019 r., godz. 1100 ››
4. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta t.j. w
kopercie oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem
„ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
ROZDZIAŁ XVII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w
siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
Rynek 1, pokój nr 105 (Sekretariat), w terminie do dnia: 4 czerwca 2019 r., do godz.
1000.
2. Jeżeli treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ulegnie modyfikacji
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz
Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu
zmienionego
ROZDZIAŁ XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 4 czerwca 2019 r., o godz. 1100 w siedzibie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1,
pokój nr 104.
2. Sesja otwarcia ofert jest jawna.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalność kopert z ofertami.
5. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
6. Następnie zostaną otwarte oferty oznaczone „ZMIANA”. Oferty pierwotne względem
ofert zamiennych nie będą otwierane.
7. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione
lub wycofane.
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8. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja oświadczenia została wskazana
w załączniku nr 4 do siwz.
ROZDZIAŁ XIX.
1.

2.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

Uwaga!
Wykonawcy przedstawią ofertę na sprzęt opodatkowaną 0% i 23% stawką podatku
VAT zgodnie z Załącznikiem nr 5 (Przedmiot zamówienia). Zamawiający
informuje, że po rozstrzygnięciu przetargu planuje zwrócić się do organu
nadzorującego o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy
o VAT o opodatkowaniu 0% stawką VAT na tę część sprzętu, która jest wymieniona
w załączniku nr 8 do ww. ustawy. Jeżeli Zamawiający dostarczy do Wykonawcy
przed planowanym terminem dostawy prawidłowe potwierdzenie zamówienia
wydane przez organ nadzorujący Zamawiającego, Wykonawca zastosuje stawkę
VAT 0%. W razie braku dostarczenia takiego potwierdzonego zamówienia
Wykonawca zastosuje stawkę 23% VAT, a do umowy zostanie spisany aneks
dotyczący zmiany ceny.
Ponadto do powyższych stawek podatku VAT, Zamawiający zastosuje zapisy art. 17
ust 1c ww. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535
z późniejszymi zmianami).
Wykonawca podaje w ,,Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.:
a) cenę oferty netto oraz wartość brutto.
Cena netto jest to suma wszystkich wartości netto wpisanych w tabeli przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. Musi się ona zgadzać z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku i musi być wyrażona w walucie polskiej.
Wartość brutto jest to suma wszystkich wartości brutto wpisanych w tabeli przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. Musi się ona zgadzać z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku i musi być wyrażona w walucie polskiej.
b) Sumę kosztów cyklu żucia produktów (dotyczy tylko Wykonawców składających
ofertę w części I przedmiotu zamówienia).
Suma kosztów cyklu życia produktów, to suma kosztów cyklów życia określona w
polach czerwonych w kartach cyklu życia produktu. Musi się ona zgadzać
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i musi być wyrażona w walucie polskiej.
c) Wartość brutto w części I, po doliczeniu tzw. odwróconego podatku VAT dla nw.
sprzętu:
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Lp.
1.
2.
3.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Nazwa towaru
Komputer 01 – przenośny (poz. 36 cz. I)
Komputer 02 – przenośny (poz. 37 cz. I)
Komputer 07 – przenośny (poz. 42 cz. I)

Ilość
1 szt.
8 szt.
3 szt.

Załącznik nr 5 – przedmiot zamówienia, Wykonawca wypełnia wpisując w tabelę:
oferowany model (pełną nazwę) i nazwę producenta, cenę netto, wartość netto (ilość x
cenę netto/szt.), oraz wartość brutto (wartość netto + VAT).
Wartość brutto musi uwzględniać obowiązującą stawkę podatku VAT.
Cena oferty winna obejmować całość kosztów dostawy, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Wykonawca uwzględni w cenie koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, rozładunku
przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiają przyjmuje się, iż Wykonawca przed złożeniem swojej oferty skalkulował
swoje ceny na podstawie własnych obliczeń, działań, szacunków i winien on bez
dodatkowych zrealizować dostawę.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oświadczenie dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
znajduje się w Formularzu ofertowym.

ROZDZIAŁ XX.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.

1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których
Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
2. Dla części I przedmiotu zamówienia:
2.1. Kryteria oceny ofert:
a) „cena” C – waga kryterium 60 %.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę
niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych
przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert,
Cx – cena oferty badanej
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b) ,,okres gwarancji” G – waga kryterium 20 %.
Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” dla oferty ważnej i złożonej przez
Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
G = Gx / Gw x 20
Gdzie:
G – ilość punktów oferty badanej
Gx – okres gwarancji oferty badanej
Gw – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu
i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie
badania i oceny ofert,
Zamawiający wyznacza następujące terminy okresu gwarancji - pełne lata, jaki
Wykonawca może zaoferować:
- minimalny okres 2 lata, zaoferowanie krótszego terminu spowoduje odrzucenie oferty,
- wydłużenie okresu gwarancji powyżej 5 lat spowoduje, że okres ten będzie
obowiązywał w umowie i realizacji. Jednakże ilość punktów które wykonawca otrzyma
w procedurze badania i oceny ofert będzie ustalona na poziomie równym okresowi 5
lat.
c) „Koszt cyklu życia” (K) – waga kryterium 20 %.
Ilość punktów w kryterium „koszt cyklu życia” dla oferty ważnej i złożonej przez
Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
K = Kn / Kx x 20
Gdzie:
K – ilość punktów oferty badanej
Kn – najniższy koszt cyklu życia spośród badanych ofert
Kx – koszt cyklu życia oferty badanej
Za koszt cyklu życia, uznaje się sumę kosztów cyklów życia określonych w polach
czerwonych w kartach cyklu życia produktu.
2.2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki
udziału w postepowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu i których
Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oraz otrzyma największą liczbę
punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = C + G + K
gdzie: Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
K – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Koszt cyklu życia”
3.

Dla części II przedmiotu zamówienia:
3.1. Kryteria oceny ofert:
a) „cena” C– waga kryterium 60 %.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę
niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 60
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Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych
przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert,Cx – cena oferty badanej
b) ,,okres gwarancji” G – waga kryterium 40 %.
Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” dla oferty ważnej i złożonej przez
Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
G = Gx / Gw x 40
Gdzie:
G – ilość punktów oferty badanej
Gx – okres gwarancji oferty badanej
Gw – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu
i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie
badania i oceny ofert,
Zamawiający wyznacza następujące terminy okresu gwarancji - pełne lata, jaki
Wykonawca może zaoferować:
- minimalny okres 2 lata, zaoferowanie krótszego terminu spowoduje odrzucenie oferty,
- wydłużenie okresu gwarancji powyżej 5 lat spowoduje, że okres ten będzie
obowiązywał w umowie i realizacji. Jednakże ilość punktów które wykonawca otrzyma
w procedurze badania i oceny ofert będzie ustalona na poziomie równym okresowi 5
lat.
3.2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki
udziału w postepowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu i których
Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oraz otrzyma największą liczbę
punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = C + G
gdzie: Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

5.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6.

Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek.
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7.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu.

8.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.

9.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ XXI.

Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego,
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób,
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp., braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Wykonawca, którego oferta została określona jako najkorzystniejsza otrzyma
powiadomienie o decyzji Zamawiającego przed upływem okresu ważności oferty. Do
zawarcia umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego ofertę wybrano i który ma osobowość prawną spółki cywilnej, spółki
jawnej, spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej przed podpisaniem
umowy przedłoży aktualną umowę spółki.
Wykonawca, którego ofertę wybrano i który ma osobowość prawną w formie Spółki
z
o.o., stosownie do art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz.
1037, z późn. zm.), przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia
uchwały wspólników lub umowy spółki potwierdzającą możliwość zaciągania
zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego, względnie przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
umowy spółki z której wynika, że ww. uchwała nie jest konieczna.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (np. Konsorcjum), Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądać
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich
partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) i d) na stronie
internetowej. Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
(http://www.pwsz.krosno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

ROZDZIAŁ XXIII. Wymagania
umowy.

dotyczące

zabezpieczenia

należytego

wykonania

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego ściśle wg
treści zawartej we wzorze umowy stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. i art. 140 ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego
zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
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b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
4. Umowa podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
a) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie
zamówienia.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami,
b) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji
określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim
przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny
produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich
kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z
oferty przetargowej.
c) zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie
może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych
okoliczności. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- opóźnień nie leżących po stronie Wykonawcy,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód
formalnoprawnych,
d) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np.
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), niemożliwy do zauważenia przez
Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana
obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym
zmiana stawki podatku VAT). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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f) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części
zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia
przez podwykonawcę,
g) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie,
h) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaistnienia zdarzeń
niezależnych od stron po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej,
które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do
wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy, oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy musza posiadać przy sobie
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie wynika z dokumentów załączonych do złożonej oferty.
ROZDZIAŁ XXV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
ROZDZIAŁ XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
ROZDZIAŁ XXVII. Unieważnienie postępowania przetargowego.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego
wykluczeniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Jeżeli postępowanie jest unieważnione przed terminem składania ofert, złożone oferty,
zostaną zwrócone Wykonawcom.
ROZDZIAŁ XXVIII. Środki ochrony prawnej.
1. 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.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. 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.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Pzp.
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9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 wnosi się w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
ROZDZIAŁ XXIX. Klauzula RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek1, 38-400 Krosno, tel. 13 43 755 00.
 z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail:
ochrona.danych@pwsz.krosno.pl, lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:
DTG/116/ZP-5/19 na ,,Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.

ROZDZIAŁ XXX. Załączniki do SIWZ.







Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia cz. I i II (oddzielne pliki)
Załącznik Nr 6 – Karty cyklu życia produktu (dotyczące cz. I przedmiotu zamówienia)
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/116/ZP-5/19
......................................................
(miejscowość i data)

.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY Nr ..............................
(nanosi Zamawiający)

I. Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………..………..
................................................................................................................................................
2. Siedziba Wykonawcy:
……………………………………………………..………..
(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………………………………..………..
(kod, miejscowość, województwo powiat)

2. Adres korespondencyjny Wykonawcy:
……………………………………………………..………..
(nazwa)
……………………………………………………..………..
(ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………………………………..………..
(kod, miejscowość, województwo powiat)

Tel/fax …………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………...
3. NIP …………………………………….. Regon ……………………………………….
4. Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku
wykonawców) w górnej części wypełnia ją ,,lider“/wykonawca, ustanowiony jako
pełnomocnik wpisując nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika i dane pełnomocnika
konsorcjum. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie
identyfikujące pozostałych wykonawców wchodzacych w skład konsorcjum.
L.p. Wykonawca w konsorcjum (nazwa Dane
identyfikujące
(adres,
nr
firmy)
dokumentu
rejestrowego,
NIP,
REGON, ....)
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6. Jestem małym/średnim* przedsiębiorstwem ……………….……. (wpisać TAK lub
NIE) w rozumieniu przepisów art. 104 – 106 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z
późn. Zm.).
7. Nazwiska i funkcje osób reprezentujących firmę i upoważnionych do podpisania
umowy z Zamawiającym:
a)

…………………………………………………………………………………...

b)

...............................................................................................................................

II. Wynagrodzenie:
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Internetowej http://www.
bip.pwsz.krosno.pl oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego, oferujemy dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania za ryczałtowym wynagrodzeniem (Wykonawca
wypełnia tylko tą część lub części w których składa ofertę):
w części I przedmiotu zamówienia:
Cena netto w wysokości ……………..……. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………….),
Wartość brutto w wysokości ……………..……. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………….),
Suma kosztów cyklu życia produktów wynosi (suma kosztów cyklów życia określona w
polach
czerwonych w kartach cyklu życia produktu) ……………………..

zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………….),
Wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w podatku od towarów i usług ( tzw. „odwrócony VAT”) od nw.
sprzętu.
Lp.
1
2
3

Nazwa towaru

Ilość

Komputer 01 – przenośny
(poz. 36 cz. I)
Komputer 02 – przenośny
(poz. 37 cz. I)
Komputer 07 – przenośny
(poz. 42 cz. I)

1 szt.

Wartość podatku VAT
(podatek VAT x ilość)

.................................
8 szt.
.................................
3 szt.
.................................
Suma:

.................................
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W związku z tym, do ceny oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który
Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W związku z powyższym wartość brutto po doliczeniu ,,odwróconego” podatku
VAT wynosi ……………..……. zł. (wartość brutto + suma podatku VAT obliczona w
powyższej tabeli)

(słownie: ……………………………………………………………………………….),

w części II przedmiotu zamówienia:
Cena netto w wysokości ……………..……. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………….),
Wartość brutto w wysokości ……………..……. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………….),
III. Oświadczenia:
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
4. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres
............................. (min. 2) lat oraz rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami
Kodeksu Cywilnego, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru. Oświadczamy, że w przypadku nie wypełnienia ww. pozycji
deklarujemy, że udzielamy 2 letniej gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami
zawartymi w SIWZ.
3. Maksymalny okres terminu płatności za wystawione faktury określamy na 30 dni,
licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem
umowy stanowiącej (załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń opis przedmiotu zamówienia,
wymagania zawarte w SIWZ, oraz wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego
wadium.
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć *
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a) .....................................................firmie ........................................,
(zakres przewidziany dla podwykonawcy)

b) .....................................................firmie ........................................,
(zakres przewidziany dla podwykonawcy)

9.

Czy wybór niniejszej oferty w części II, III, lub IV będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i
usług ( tzw. „odwrócony VAT”)?
Nie, po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.*
Tak, po stronie Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy w części ...........
przedmiotu zamówienia*
Wartość podatku VAT
Lp.
Nazwa towaru
Ilość
(podatek VAT x ilość)

1.
2.
Suma:
W przypadku nie zaznaczenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający
uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. Zastrzegamy nie udostępnianie innym uczestnikom postępowania następujących
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na podstawie art. 8 ust 3 ustawy Pzp.
w załączeniu przedkładam materiał i uzasadnienie z wykazaniem, że zastrzeżenie to
jest zasadne i spełnia wymagania definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów:*
1/ .......................................................................................................................................
2/ .......................................................................................................................................
11. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez ..........................................................................................................
(nazwa lidera)

Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.*
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.* *
13. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek
ponumerowanych, zszytych i parafowanych przez Wykonawcę.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1/ .......................................................................................................................................
2/ .......................................................................................................................................
3/ .......................................................................................................................................
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4/ .......................................................................................................................................
5/ .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*

niepotrzebne skreślić

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/116/ZP-5/19
......................................................
(miejscowość i data)

........................................
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na …………………………………………………………….
Oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY*:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

..............................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art ................... ustawy Pzp *
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13-14, 16-20, lub art. 24 ust. 5
pkt 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:
………………………………..
………………………………..
................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/116/ZP-5/19
(nie należy składać do oferty)

(WZÓR UMOWY)

UMOWA Nr …….
zawarta
w
......................................w
dniu
....................r.
...........................................................................................................
reprezentowaną przez:

pomiędzy

1. .......................................
2. .......................................
zwanej dalej „ Zamawiającym”,
a .................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
..............................................................................
..............................................................................
zwana dalej „Wykonawcą”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
Przedmiotem umowy jest wykonanie pełnego zakresu dostaw w oparciu o Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertę Wykonawcy z przetargu nieograniczonego
znak DTG/29/ZP-1/16, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385);
2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie
lub instalację;
Przedmiot umowy
§1
1.

Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania nr DTG/116/ZP-5/19 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu komputerowego
i oprogramowania zgodnie z Załącznikiem nr 5 stanowiącym załącznik do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia – część …….

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.

Termin i miejsce dostawy przedmiotu umowy
§2
1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ...................
2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego w Krośnie przy .............................................
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym
transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego
po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem odpowiedzialnym ze strony
Zamawiającego za zamówienie. Wykonawca zapewni personel do wniesienia przedmiotu
zamówienia, umieszczenia go w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Odbiór dostawy obejmującej pełną część zamówienia będzie dokonany przez
Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
6. Potwierdzenie odbioru całości dostarczanego przedmiotu zamówienia nastąpi w postaci
pisemnego protokołu odbioru wystawionego przez Wykonawcę, zawierającego co
najmniej następujące dane: datę i miejsce sporządzenia protokołu, opis dostarczonego
przedmiotu umowy, datę dokonania odbioru, oświadczenie Zamawiającego czy dokonuje
odbioru bez zastrzeżeń czy też zgłasza zastrzeżenia, podpisanego przez obie Strony
umowy.
7. W razie odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, sporządza się
protokół podpisany przez obie strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy
odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu okoliczność ta
zostanie zaznaczona w treści protokołu.
8. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt:
a) jest uszkodzony, ma wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te
nie powstały z winy Zamawiającego lub
b) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia
lub
c) nie odpowiada pod względem funkcjonalności produktom wskazanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca wymieni go na nowy, zgodny z wymaganiami Zamawiającego, w terminie 7
dni od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
Obowiązki Zamawiającego
§3
W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się:
1. Do odbioru przedmiotu zamówienia w czasie i w miejscu określonym zgodnie z § 2
Umowy.
2. Do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie
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Obowiązki Wykonawcy, oraz gwarancja jakości i rękojmia za wady
§4
W związku z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Realizacji przedmiotu umowy wg zasad określonych w umowie i SIWZ, na podstawie
której Wykonawca złożył swoją ofertę, w tym obejmuje dostawę.
2. Przekazania Zamawiającemu wraz z przedmiotem dostawy wszystkich nośników
danych, licencji na oprogramowanie, kart gwarancyjnych,
3. Zapewnienia gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia na następujących
warunkach:
(poniższe warunki dotyczą tylko tego Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę
w I części przedmiotu zamówienia)
a) Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na prawidłowe
działanie wszystkich urządzeń, oprogramowania i akcesoriów składających się na
przedmiot zamówienia na okres ………. lat. Wykonawca automatycznie wydłuża
okres rękojmi za wady, na okres równy okresowi gwarancji.
b) Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
c) W ramach gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu
przedmiotu umowy lub dostarczy nowy - wolny od wad. W przypadku, gdy
wystąpi konieczność 3 krotnej naprawy tego samego sprzętu, podzespołu,
urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie
zobowiązany do wymiany danego elementu przedmiotu umowy na nowy.
d) Czas reakcji na zgłoszoną awarię nie dłuższy niż 24 godziny. Przez czas reakcji
rozumie się okres od momentu przesłania Wykonawcy drogą elektroniczną
zgłoszenia awarii do momentu określenia przez Wykonawcę wstępnej diagnozy
usterki i podjęcia czynności naprawczych.
e) Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu wynosi 5 dni roboczych,
licząc od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zapewni sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach na czas
usuwania awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie z
przyczyn technicznych Wykonawca, powiadomi Zamawiającego o przyczynach
takiego stanu rzeczy i wskaże termin ostatecznego usunięcia awarii.
f) Zamawiający zastrzega możliwość otwarcia sprzętu (np. stacji roboczych
komputerowych) bez utraty gwarancji.
g) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie,
wówczas uszkodzony sprzęt komputerowy będzie niezwłocznie odbierany z
siedziby Zamawiającego, a po naprawie dostarczony do siedziby Zamawiającego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
h) W przypadku awarii dysków twardych, serwis gwarancyjny polegający na
zdiagnozowaniu usterki świadczony będzie wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego. Po potwierdzeniu usterki dysku, dysk pozostaje u
Zamawiającego (staje się jego własnością), a Wykonawca dokonuje
zamontowania w urządzeniu nowego, sprawnego dysku.
(poniższe warunki dotyczą tylko tego Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę
w II części przedmiotu zamówienia)
a) Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na prawidłowe
działanie oprogramowania na okres ………. lat. Wykonawca automatycznie
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wydłuża okres rękojmi za wady, na okres równy okresowi gwarancji.
b) Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
c) W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatnie wsparcie techniczne
bezpośrednio u producenta oprogramowania, aktualizację oprogramowania w
ramach dostarczonej wersji
d) Czas reakcji na zgłoszoną awarię, usterkę, nieprawidłowość, lub
niekompatybilność oprogramowania nie dłuższy niż 24 godziny. Przez czas
reakcji rozumie się okres od momentu przesłania Wykonawcy drogą
elektroniczną zgłoszenia awarii do momentu określenia przez Wykonawcę
wstępnej diagnozy usterki i podjęcia czynności naprawczych.
e) Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu wynosi 5 dni roboczych,
licząc od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane na adres e-mail .....................................
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.
6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z
oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą
jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw.
Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji
przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój
koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed
roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym
związanych jak również związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§5
1.

Wynagrodzenie za dostawy wymienione w § 1 Umowy ustalone zostało w wyniku
przetargu na kwotę..........................zł (słownie................................................zł)
2. Wykonawca naliczy do wartości umowy podatek zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004
r. o podatku od towarów i usług,
Wykonawca jest Płatnikiem VAT. Nr identyfikacyjny ...........................................
Stawka podatku VAT wynosi ......... %
3. Wynagrodzenie brutto ustalone zostało w wyniku przetargu na kwotę
...............................zł, (słownie: ......................................................................... ).
4. Wykonawca uwzględnił w cenie koszty dostawy i rozładunku.
5. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
6. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawy nastąpi na podstawie jednej faktury za
dostarczoną i odebraną przez Zamawiającego pełną część dostawy, chyba, że
Zamawiający zażąda wystawienia większej ilości faktur na jedną część zamówienia.
7. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru wystawiony przez
Wykonawcę
i podpisany przez obie strony.
8. Należność za dostawę oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
9. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu
Zamawiającego na fakturze.
10. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

38

Wady i usterki
§6
1. W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu umowy, zgłoszonych na piśmie
przez Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w paragrafie
poprzedzającym Zamawiający ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać
usunięcia wad lub usterek. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone
Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni licząc od dnia zakończenia usuwania wad lub
usterek i wystawienia protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust 2 poniżej.
2. Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem
odbioru, podpisanym przez obie strony umowy.
Odstąpienie od umowy
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca, mimo dwukrotnych pisemnych wezwań, nie realizuje przedmiotu umowy
lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
b) w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze
zm.).
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział
się o przyczynach uzasadniających odstąpienie.

Dopuszczalne zmiany w umowie
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
a) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie
zamówienia.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami,
b) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji
określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim
przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny
produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich
kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z
oferty przetargowej.
c) zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie
może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych
okoliczności. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
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- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- opóźnień nie leżących po stronie Wykonawcy,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód
formalnoprawnych,
d) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np.
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), niemożliwy do zauważenia przez
Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana
obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym
zmiana stawki podatku VAT). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
f) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części
zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia
przez podwykonawcę,
g) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie,
h) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaistnienia zdarzeń
niezależnych od stron po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej,
które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do
wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy,
Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy, oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Kary umowne
§9
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy
brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, lub za opóźnienie w wymianie dotkniętych
wadą podzespołów, które wystąpią w okresie gwarancji w wysokości 0,5% ceny
brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego
na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.
4. Roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej
kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy.
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5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, każda ze stron umowy
może domagać się odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość
kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe
§ 10
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących
integralną część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań
prawa zamówień publicznych. Również odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks
Cywilny, jak również inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia
sporów powstałych między nimi a wynikających lub pozostających w pośrednim lub
bezpośrednim związku z umową na drodze bezpośrednich negocjacji.
6. Rozstrzygnięcie sporów nie załatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddają
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze
stron.

Załączniki.
§ 11
1. Załączniki stanowią integralną część umowy.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
b) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/116/ZP-5/19
(nie należy składać do oferty)

.................................................................
pieczęć Wykonawcy

.................................................................
(miejscowość i data)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA /
GRUPA KAPITAŁOWA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
23 ustawy Pzp*.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki
dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania *:
……………………………………………………………
…………………………………………………………..

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić

42

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze
oświadczenie Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/116/ZP-5/19

Należy wypełnić wszystkie puste pola tabel, wartości obliczone w polach czerwonych ze wszystkich kart cyklu życia produktu należy
zsumować, a otrzymaną wartość wpisać w formularzu ofertowym w pozycji Suma kosztów cyklu życia produktów.

Karta cyklu życia produktu dla urządzenia ,,Komputer 04 – 19 szt.” (cz. I poz. 39 przedmiotu zamówienia)
Energochłonność

Lp.

Zużycie energii w
stanie pracy
[kW]

1

2

1.

Ilość godzin w
stanie pracy w
okresie
przewidzianego
okresu
eksploatacji
3

Zużycie energii w
stanie pracy w
okresie eksploatacji
[kWh]
4 (=2x3)

9 600

Cena za 1 kWh
płacona przez
Zamawiającego [zł
brutto]

Łączny koszt energii w okresie
eksploatacji

5

6 (=4x5x19 szt.)

0,78

...................................
Koszt cyklu życia produktu

Karta cyklu życia produktu dla urządzenia ,,Monitor 04 – 40 szt.” (cz. I poz. 43 przedmiotu zamówienia)
Energochłonność

Lp.

Zużycie energii w
stanie pracy
[kW]

1

2

1.

Ilość godzin w
stanie pracy w
okresie
przewidzianego
okresu
eksploatacji
3
9 600

Zużycie energii w
stanie pracy w
okresie eksploatacji
[kWh]
4 (=2x3)

Cena za 1 kWh
płacona przez
Zamawiającego [zł
brutto]

Łączny koszt energii w okresie
eksploatacji

5

6 (=4x5x40 szt.)

0,78

...................................
Koszt cyklu życia produktu

