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Załącznik nr 1
Zgorzelec, dnia 04.03.2019 r.
IZ.272.5.2019.4

I N S T R U K C J A

D L A

W Y K O N A W C Ó W

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:

Powiat Zgorzelecki

Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia
zawodowego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa
budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia
warsztatów szkolnych”.
2. Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i
Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura
edukacyjna”, działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”,
poddziałanie nr 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy
horyzontalne – nabór na OSI”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16.
3. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie z „szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”
stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.
4. Kod CPV
Główny przedmiot: 30214000-2,
Dodatkowe przedmioty: 30213300-8, 30120000-6.
OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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IV. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH , O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: zostanie określony przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Z zastrzeżeniem, że będzie nie dłuższy niż 55 dni od dnia podpisania umowy.
2. Sposób wykonania: zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (załącznik
nr 6 do siwz).
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (załącznik
nr 6 do siwz).
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie,
co najmniej 1 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych) brutto.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia - podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ BYĆ DOŁĄCZONE
DO OFERTY
IX.1. Uwagi ogólne:
1)

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy, w związku z czym 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.

2)

Wykonawca w pierwszym etapie postępowania zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w pkt IX.2. oraz IX.3, z zastrzeżeniem pkt IX.3.6).
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3)

W drugim etapie postępowania, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt IX.4, IX.5. oraz IX.6.

4)

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów

5) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty

dotyczące

tego

Wykonawcy

lub

może

je

uzyskać

za

pomocą

bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt IX.6.8) i 9).
IX.2 Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1)

Wypełniony f o r m u l a r z o f e r t y - załącznik nr 3 do siwz;

2)

Wypełniony f o r m u l a r z c e n o w y - załącznik nr 4 do siwz;

3)

Wypełniony f o r m u l a r z t e c h n i c z n y - formularz nr 5 do siwz;

4)

Dowód wniesienia

wadium

z dopiskiem zawierającym oznaczenie postępowania

oraz z określeniem sposobu zwrotu wadium;
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5)

Oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy lub notarialnie potwierdzony
odpis pełnomocnictwa, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik;

6)

Pisemne

zobowiązanie

innych

podmiotów

do

oddania

Wykonawcy

do

dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca, zgodnie
z art. 22a ustawy, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, o czym mowa w punktach IX.6. 1) – 7),

IX.3

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do siwz;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 7 do siwz;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa
ww. pkt IX.3.1) i 2).
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa
w pkt. IX.3.1) i 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IX.3.2).
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 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 formularzem stanowiącym załącznik nr 9 do
siwz.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
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IX.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania
(art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy)

1) Odpis 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.
2) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentu wymienionego w pkt IX.4.1).
3) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w pkt IX.4.1), dotyczącego
Podwykonawcy,

któremu

zamierza

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia,

a

który

nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy.
4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony
w pkt. IX.4.1) winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt IX.4.1) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani

nie

ogłoszono

upadłości.

Dokumenty

powinny

być

wystawione

nie

wcześniej

niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) 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 IX.4.1) oraz
IX.4.5), 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. Dokumenty, o których mowa
powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
(art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Projekt pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 6 z 63

1) Wykaz co najmniej 1 dostawy wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi/dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych

lub

ciągłych

nadal

wykonywanych

referencje

bądź

inne

dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie,
co najmniej 1 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych) brutto.- wykaz zrealizowanych dostaw należy złożyć wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do siwz;

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie dostaw, kwotę wyrażoną
w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty
w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

IX.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy lub usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy)
Karty katalogowe dla zaoferowanego sprzętu komputerowego.
IX.7 Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
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w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma,
w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
3)

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

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.

5)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt IX.6.1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt IX.6.1).
7) 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:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8)

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5
i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11)

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

12) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Złożona oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących
wspólnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy powinien spełnić
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
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3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz za szkody powstałe z tytułu czynów niedozwolonych.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
XI. SPOSÓB

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.),
z zastrzeżeniem pkt XI.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia, listy podmiotów

należących do

tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pisma wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę w ofercie zostały mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
6. Adres poczty elektronicznej przeznaczony do porozumiewania się drogą elektroniczną:
e-mail: zp@powiat.zgorzelec.pl
oraz nr przeznaczony do porozumiewania się faksem:
fax: 75 77 50 672 w. 211
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Piotr Hytry - sprawy związane z przedmiotem zamówienia, tel. 603 153 899.
- Daria Figielek- sprawy formalno – prawne, tel. 75 77 61 566 w. 208.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi 9000,00 zł.
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2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity
z 2016 r. Dz. U., poz. 359 ze zm.)
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy:
Bank Millennium S. A. nr konta 51 1160 2202 0000 0001 7458 6694 z oznaczeniem: przetarg
nieograniczony na zadanie pn: „Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego część II: Zakup sprzętu komputerowego…. Wadium musi być na koncie Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
4.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie
wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty z oznaczeniem „Oryginał wadium
przetargowego”, natomiast kopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy
dołączyć jako dokument do oferty. W przypadku trwałego załączenia oryginału dokumentu do oferty
– Zamawiający nie zwróci go Wykonawcy.

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. XIII.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana

jako

najkorzystniejsza.

Wykonawca

wnosi

wadium

w

terminie

określonym

przez

Zamawiającego.
6.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach 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 zgody, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.
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3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie, ręcznie - nieścieralnym atramentem lub
komputerowo. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4.

Każdy Wykonawca przedłoży tylko j e d n ą

ofertę. Oferty alternatywne złożone przez jednego

Wykonawcę zostaną odrzucone.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (wszystkie strony).
7. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Zaleca się
przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, wzory oświadczeń, wykazów)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach
z zastrzeżeniem, że muszą one zwierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego
w przygotowanych wzorach. Dokumenty powinny być spięte (zszyte) w sposób zabezpieczający
przed

zdekompletowaniem

oraz

p o n u m e r o w a n e

(każda

strona)

zgodnie

z kolejnością podaną w niniejszej instrukcji.
8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę.
9. Ofertę należy złożyć w dwóch częściach:
- pierwsza część jawna,
- druga część zawierająca wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
- Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), a które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem
dla innych Wykonawców, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem:
"Informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

-

nie

udostępniać

innym

uczestnikom

postępowania". Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu,
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
W przypadku kiedy oferta nie zawiera dokumentów mogących składać się na część drugą oferty, może
ona zostać złożona w jednej części.
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanym w sposób
następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>
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<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
2. Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub doręczyć osobiście do
siedziby Zamawiającego - budynek nr 8A, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia
25.03.2019r. do godziny 13:00.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Otwarcie ofert jest jawne nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 8, pokój nr 215 w dniu
25.03.2019r. o godz. 13:30.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
6. 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.
7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana
oferta odpowiednio oznakowane dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek)
z napisem „WYCOFANIE”.
9. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane nie będą
otwierane.
10. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do
oferty.
XVII. WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE

TREŚCI

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. XVII.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. XVII.1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczona jest siwz.
5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej, na której zamieszczona jest siwz.
7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
8. 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 na stronie internetowej, na której
zamieszczona jest siwz. Zapis pkt. XVII.7 stosuje się odpowiednio.
XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
zrealizowania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem warunków
i obowiązków określonych we wzorze umowy oraz wszystkich opłat i podatków.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W takiej walucie będą prowadzone
rozliczenia z Wykonawcami. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2017,
poz. 459 ze zm.) „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty oraz opłaty dodatkowe
i jest niezmienne przez okres trwania umowy.
4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie ze wzorem:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek= wartość brutto.
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5. Przy obliczaniu ceny oferty należy wziąć pod uwagę treść „szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”
załącznik nr 2 do siwz oraz warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 10 do siwz.

XIX. OCZYWISTE OMYŁKI W OFERCIE
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o omyłce wskazanej w pkt XIX.2.3)
– ma prawo wyrazić zgodę (lub jej brak) na czynność Zamawiającego. Brak zgody – skutkuje odrzuceniem
oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.
XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja.
2. Komisja dokona oceny ofert złożonych na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

A. Cena

60%

B. Termin wykonania zamówienia

40%

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi s u m ę

p u n k t ó w przyznanych przez

Komisję, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.
1) Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą.
3) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
A. Cena
Cmin
C= -------------- x 60
Cbad.
gdzie:

C- liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
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Cmin- najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad.- cena (brutto) oferty badanej

B. Termin wykonania zamówienia
W kryterium „termin wykonania zamówienia”, Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej
ofert zgodnie z poniższym:
- termin wykonania zamówienia 55 dni – 0 pkt
- termin wykonania zamówienia między 50-54 dni – 10 pkt
- termin wykonania zamówienia między 45-49 dni – 20 pkt
- termin wykonania zamówienia między 40-44 dni – 30 pkt
- termin wykonania zamówienia między 36-39 dni – 35 pkt
- termin wykonania zamówienia 35 dni – 40 pkt
a) Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego „terminu wykonania zamówienia”
podanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”. Termin ten należy podać w konkretnej liczbie
dni np. „35”.
b) Do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie minimalny termin 35 dni. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 35 dni, Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień
umowy, natomiast do obliczeń przyjęta zostanie maksymalna ilość punktów, tj. 40.
c) Najdłuższy możliwy „termin wykonania zamówienia” (minimalny parametr) wynosi 55 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje „termin wykonania zamówienia” dłuższy niż 55 dni lub nie
wypełni pozycji „Formularza ofertowego” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zadeklarował maksymalny
„termin wykonania zamówienia” 55 dni i otrzyma 0 pkt.
d) W sytuacji, gdy Wykonawca w niniejszym kryterium zamiast konkretnej liczby dni (np. 35 dni) poda
przedział czasowy (np. 35-40 dni) – Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt i przyjmie minimalny
parametr oceniany w ramach tego kryterium.
e) „Termin wykonania zamówienia” zostanie zapisany w § 4 umowy.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
5. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
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1) 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 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,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy.
7. Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy (zawiadomienie o wyniku
postępowania) na stronie internetowej, na której zamieszczona jest siwz.
XXI. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. W przypadku, gdy działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej
Zamawiający zobowiązuje do przedłożenia umowy spółki cywilnej w aktualnym brzmieniu.
2. Wymóg dotyczący podmiotów występujących wspólnie zawarty jest w pkt. X. 5. niniejszej instrukcji.
XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (podstawą wyliczeń jest cena całkowita
podana w ofercie) najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity –
Dz.U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowe-kredytowej,

Projekt pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 18 z 63

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek
bankowy: Bank Millennium S. A. nr konta 51 1160 2202 0000 0001 7458 6694.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
8. 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
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XXIII. ZALICZKI
Na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
XXIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Istotne postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik
nr 10 do siwz.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych
okoliczności:
1) gdy

zaistnieje

konieczność

zmiany

wysokości

wynagrodzenia

Wykonawcy,

wynikająca

z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana:
działaniem

siły

wyższej,

tj.

zdarzenia

nadzwyczajnego,

niemożliwego

do

przewidzenia

i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji dostawy, okres
przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy będzie okresowi przerwy lub
przestoju,
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu
urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia
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parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie, której był
dokonany wybór Wykonawcy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie
strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
4. Zmiana postanowień umownych wymagać będzie formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
XXV. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom.
Zamawiający

żąda

od

Wykonawcy

wskazania

w

ofercie,

którą

część

zamówienia

powierzy

Podwykonawcy/om oraz podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawcy/ów. Zamawiający nie
ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony Podwykonawcom. Zakres
zamówienia planowany do powierzenia Podwykonawcom musi być wskazany w „Formularzu oferty”,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz. Brak informacji w „Formularzu oferty” w sprawie
zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja
samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy w celu wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. Powierzenie
wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.

XXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. ODWOŁANIE przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawca 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.
4. SKARGA DO SĄDU przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego.
5. Regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy
oraz w aktach wykonawczych do ustawy tj.:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 964 ze zm.),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2010 nr 41 poz. 238 ze zm.) .

XXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA „RODO"
Zamawiający informuje Wykonawców, że
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 i 8A, kod pocztowy 59-900, telefon 75 77 615 55;

•

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
listownie, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.

•

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia do pracowni podstaw elektrotechniki
i elektroniki oraz mechatroniki - CZĘŚĆ I: dostawa wyposażenia do pracowni podstaw
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elektrotechniki i elektroniki dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na
potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowana w ramach projektu
pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na
potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.
•

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

•

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;

•

Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

•

Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania;

•

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia oferty, przystąpienia do przetargu
i zawarcia umowy.

•

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres
przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym
jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.

Sporządziła: Daria Figielek
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Załącznik nr 2
IZ.272.5.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu
komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020”, realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół
Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.
1. Miejsce Dostawy
Dostawa w ramach niniejszego postępowania przetargowego odbędzie się do siedziby
Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu („Warsztaty szkolne”),
ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec oraz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Zgorzelcu, ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec zgodnie z wyszczególnieniem w „formularzu
technicznym”, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
2. Zamawiający oczekuje prac w zakresie:
1) Wniesienia wszystkich dostarczonych urządzeń do wskazanych przez Zamawiającego sal.
2) Usunięcia opakowań.
3. Zakres i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy przedstawiony w załączniku
nr 10 do SIWZ.

4. Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów
w „formularzu technicznym” – załącznik nr 5 do SIWZ.

technicznych

zawarte

zostało

5. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w „formularzu technicznym” należy rozumieć,
jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy traktować jako wymagania minimalne w
zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą słowa „lub
równoważny”, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem
warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego.
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Załącznik nr 3
IZ.272.5.2019

....................................... dn. ................ 2019 r.

OFERTA
OD:
................................................................
(nazwa Wykonawcy)

................................................................
(siedziba Wykonawcy, w tym województwo)

................................................................
(tel/fax, www, e-mail)

................................................................
(Regon, NIP)

................................................................
(bank, nr rachunku)

DLA:
POWIAT ZGORZELECKI
ul. Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu
komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020”, realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół
Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
za
c e n ę r y c z a ł t o w ą b r u t t o : .................................... zł (z VAT)
słownie zł ..........................................................................................................
w tym podatek VAT ………%
zgodnie „formularzem cenowym” (w przypadku gdy zastosowano „odwrócony VAT” należy
podać cenę bez doliczania podatku VAT).

.................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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1. Oświadczamy,

że wybór naszej oferty w zakresie wskazanym w „formularzu cenowym”
będzie / nie będzie *1 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w instrukcji dla
Wykonawców.
4. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia oraz wzór umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. *
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców

(należy podać zakres zamówienia, który wykonają Podwykonawcy oraz nazwy i adresy firm):
Zakres wykonania ………………………………………………………………………………………………..………
Nazwa i adres firmy ……………………………………………………………………………………………………….
6. *
Oświadczamy, że nie polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów.
W załączeniu składamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowani*1.
8. Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy: .............................................................................
9. Oferujemy następujące warunki realizacji:
1) termin wykonania zamówienia:................. dni*2;
2) okres gwarancji: zgodnie z gwarancją producenta;
3) warunki płatności: prolongata płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
10. Numer konta bankowego, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie
pieniężnej* …………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*3 (właściwe zaznaczyć) TAK

NIE

Załączniki:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ...................................................
.......................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

* zaznaczyć/wypełnić
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*1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wykreślić oświadczenie).
*2 Uzupełnić, z zastrzeżeniem że:

Jest to kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane zostało w pkt XX. ppkt 2.B SIWZ.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego „terminu wykonania zamówienia” podanego
przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”. Termin ten należy podać w konkretnej liczbie dni np. „35”.
Do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie minimalny termin 35 dni. Jeżeli Wykonawca
zaoferuje termin krótszy niż 35 dni, Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień umowy, natomiast do
obliczeń przyjęta zostanie maksymalna ilość punktów, tj. 40.
Najdłuższy możliwy „termin wykonania zamówienia” (minimalny parametr) wynosi 55 dni. W przypadku, gdy
Wykonawca zadeklaruje „termin wykonania zamówienia” dłuższy niż 55 dni lub nie wypełni pozycji „Formularza
ofertowego” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zadeklarował maksymalny „termin wykonania zamówienia” 55 dni
i otrzyma 0 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca w niniejszym kryterium zamiast konkretnej liczby dni (np. 35 dni) poda przedział
czasowy (np. 35-40 dni) – Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt i przyjmie minimalny parametr oceniany
w ramach tego kryterium.

*3 zaznaczyć, z zastrzeżeniem, że:
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich
(Dz. Urz. UE L 124 z dnia 20.05.2003 r., str. 36) :
małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR
średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem
i które zatrudnia mniej niż 250 osób oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR i/lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Projekt pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”
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Załącznik nr 4
IZ.272.5.2019

FORMULARZ CENOWY
Składając Ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego część II: Zakup sprzętu
komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na
potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020”, realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby
utworzenia warsztatów szkolnych” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

FORMULARZ CENOWY
(pieczęć Wykonawcy)

L.p.

Opis pozycji

Oferowany
model/nazwa
typ/producent

A

B

C

1

Cena
Jednostka
Ilość jednostkowa
miary
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto

G=E*F

H

I

J

D

E

Komputer przenośny 1

sztuki

53

23%

2

Zestaw komputerowy
z monitorem 1

sztuki

40

0%

3

Zestaw komputerowy
z monitorem 2

sztuki

31

0%

4

Kserokopiarka

sztuki

2

23%

5

Urządzenie
wielofunkcyjne A3

sztuki

1

23%

6

Drukarka laserowa
kolorowa

sztuki

2

0%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

F

Wartość
netto

................ zł/
VAT odwrócony
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................ zł/
VAT odwrócony*

7

Ploter

sztuki

1

23%

8

Zestaw elementów do
złożenia jednostki
komputera

sztuki

12

0%

9

Drukarka igłowa

sztuki

1

0%

10

Komputer przenośny 2

sztuki

1

23%

…............. zł/
VAT odwrócony*

…............. zł/
VAT odwrócony*

11

Komputer przenośny 3

sztuki

7

23%

…............. zł/
VAT odwrócony*

…............. zł/
VAT odwrócony*

12

Drukarka laserowa 1

sztuki

1

0%

13

Drukarka laserowa 2

sztuki

3

0%

14

Drukarka laserowa 3

sztuki

2

0%

15

Drukarka
atramentowa

sztuki

1

0%

16

Pamięć przenośna

sztuki

12

23%

17

Skaner płaski 1

sztuki

1

0%

18

Skaner płaski 2

sztuki

1

0%

19

Karta Wifi

sztuki

10

23%

20

Zasilacz awaryjny

sztuki

1

23%
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21

Serwer

sztuki

1

0%

22

Monitor

sztuki

1

0%

23

Komputer przenośny 4

sztuki

1

23%

24

Karta pamięci SD +
czytnik

sztuki

8

23%

25

Drukarka 3D

sztuki

1

0%

26

Tester okablowania
LAN

sztuki

1

23%

RAZEM

………………………….
(miejscowość data)

................ zł/
VAT odwrócony*

................ zł/
VAT odwrócony*

RAZEM

……………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

*UWAGA - w przypadku, gdy wybór oferty będzie powodował u Zamawiającego obowiązek podatkowy, Wykonawca w stosunku do produktu objętego „odwróconym
VAT-em” w kolumnie „I” - Wartość podatku VAT i „J” - Wartość brutto nie wpisuje wartości podatku VAT oraz wartości brutto, natomiast zaznacza „VAT
odwrócony”.
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Załącznik nr 5
IZ.272.5.2019

FORMULARZ TECHNICZNY
Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu
komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”,
realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNEGO
Prawidłowo wypełniony formularz techniczny powinien zawierać:
- producenta,
- model oferowanego produktu,
- rok produkcji.
Parametry wskazane przez Zamawiającego w tabeli są minimalnymi wymaganymi. Wykonawca w ofercie
powinien wskazać parametry oferowanego produktu w następujący sposób:
- jeśli produkt oferowany przez Wykonawcę spełnia dany parametr potwierdzić spełnianie słowem Tak
- jeśli produkt oferowany przez Wykonawcę ma dany parametr lepszy od minimalnego należy wpisać ten
parametr
Zamawiający dopuszcza rozbudowanie oferowanego modelu produktu – jeśli jest taka możliwość
techniczna – przez Wykonawcę. Np. Model oferowanego komputera przez producenta posiada 4GB pamięci
RAM a zamawiający wymagał 8GB – Wykonawca może rozbudować do 8GB. Należy wtedy wskazać, który
parametr został rozbudowany.
Wykonawca na etapie weryfikacji zostanie wezwany do uzupełnienia oferty o karty katalogowe
zaoferowanych produktów – dopuszcza się wersję elektroniczną. W przypadku, gdy pozycja dotyczy zestawu
produktów o kartę katalogową każdego elementu zestawu.
Parametry techniczne sprzętu oraz oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę
TABELA 1
Konfiguracja oferowana
Wymagane minimalne parametry techniczne:
- każda rubryka
Komputer przenośny 1
Nazwa komponentu
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
Pracownie budowlane - teoretyczne (instruktażowe) szt 19
wymagane parametry lub wielkości
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)
minimalne należy je podać, w
Pracownia budowlana - dokumentacji technicznej i rysunku niż
przypadku rubryk potwierdzających
technicznego szt 17 (miejsce dostawy: Zespół Szkół
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK
Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6)
Pracownia budowlana - kosztorysowania i normowania szt 17
Łącznie szt 53 (miejsce dostawy: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6)
PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Ekran komputera
Procesor

Przekątna ekranu [cal]: 15.6, Rozdzielczość: 1366 x 768
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 4500 punktów w
teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość

Model :
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Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Bezprzewodowa karta
sieciowa
Porty/złącza
Klawiatura i urządzenie
wskazujące
Mysz
Zasilanie
System operacyjny

Gwarancja
Inne

punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z
dnia 11.02.2019
8 GB
1 TB
zintegrowana
zintegrowana
10/100/100 LAN RJ-45
Wifi 802.11
2 x USB, 1 x HDMI,
Pełnowymiarowa klawiatura
Touchpad
Optyczna, przewodowa, USB, 3 przyciskowa wraz z funkcją
przewijania
Bateria, dedykowany zasilacz
Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), zainstalowany
system operacyjny, aktywowany (Microsoft) lub równoważny
wg kryteriów zawartych w Tabeli 27
producenta
Komercyjny pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej
wersji zawierający min: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia i przygotowania prezentacji lub pokazu
slajdów, program do tworzenia notatek, program do obsługi
poczty email, program do udostępniania i edytowania
dokumentów; pakiet biurowy posiadać ma pełną zgodność z
formatami plików docx, xlsx, pptx, w zakresie poprawnego
odczytu i zapisu – licencja wieczysta edukacyjna

TABELA 2
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Nazwa komponentu
Zestaw komputerowy z monitorem 1
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 12
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych – szt 9
Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki – szt 4
Pracownia badań i ochrony środowiska – szt 15
łącznie - szt 40
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)
PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Monitor

Procesor

Przekątna ekranu [cal]: 24, Rozdzielczość: 1920 x 1080,
czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2
Złącza: DSUB, HDMI
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 11000 punktów
w teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość
punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z

Wielkość:
Wielkość:
Model:

Podać nazwę :

Podać nazwę :

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

Model :
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Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Porty/złącza
Klawiatura i urządzenie
wskazujące
Mysz
Napęd optyczny
System operacyjny

Gwarancja
Zasilnanie
Inne

dnia 11.02.2019
16B
1 TB
zintegrowana
zintegrowana
10/100/100 LAN RJ-45
3 x USB, 1 x HDMI, 1xDSUB
Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym
Optyczna , przewodowa , USB, 3 przyciskowa wraz z funkcją
przewijania
Wbudowana nagrywarka DVD
Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), zainstalowany
system operacyjny, aktywowany (Microsoft) lub równoważny
wg kryteriów zawartych w Tabeli 27
producenta
Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i
przeciwprzepięciowym, 5 gniazd
Komercyjny pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej
wersji zawierający min: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia i przygotowania prezentacji lub pokazu
slajdów, program do tworzenia notatek, program do obsługi
poczty email, program do udostępniania i edytowania
dokumentów; pakiet biurowy posiadać ma pełną zgodność z
formatami plików docx, xlsx, pptx, w zakresie poprawnego
odczytu i zapisu – licencja wieczysta edukacyjna

Wielkość:
Wielkość:
Model:

Podać nazwę :

Podać nazwę :

TABELA 3
Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne:
Zestaw komputerowy z monitorem 2
Pracownia tworzenia stron internetowych, aplikacji
internetowych oraz baz danych – 15 szt
Pracowania komputerowych technik multimedialnych – szt 16
łącznie – szt 31
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Monitor
Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy

Przekątna min. 27” o rozdzielczości 2560 x 1440 pixeli
wbudowane głośniki
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 11000 punktów
w teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość
punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z
dnia 11.02.2019
16 GB
Min. 256 GB SSD + 1TB HDD

(producent, model, rok
produkcji)
Model :

Wielkość:
Wielkość:
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Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Bezprzewodowa karta
sieciowa
Czytnik
Porty/złącza

Klawiatura i urządzenie
wskazujące
Mysz
Napęd optyczny
System operacyjny

Dedykowana karta graficzna 2GB
Zintegrowana
Zintegrowana : 10/100/1000 Mbit/s
802.11ac, 1x1, Wi-Fi
Wbudowany czytnik kart SD
- minimum 3 x USB (wbudowane) , w tym minimum 2 porty w
standardzie USB 3.0
- wyjście cyfrowe HDMI
- wyjście VGA
- RJ 45
- 1 x wyjście słuchawkowe dopuszczalne combo
- 1 x wejście na mikrofon dopuszczalne combo
Klawiatura w układzie US –QWERTY
Wydzielona klawiatura numeryczna
Optyczna , przewodowa , USB, 3 przyciskowa wraz z funkcją
przewijania
Nagrywarka DVD
Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), zainstalowany
system operacyjny, aktywowany (Microsoft) lub równoważny
wg kryteriów zawartych w Tabeli 27

Gwarancja

producenta

Inne

Komercyjny pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej
wersji zawierający min: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia i przygotowania prezentacji lub pokazu
slajdów, program do tworzenia notatek, program do obsługi
poczty email, program do udostępniania i edytowania
dokumentów; pakiet biurowy posiadać ma pełną zgodność z
formatami plików docx, xlsx, pptx, w zakresie poprawnego
odczytu i zapisu – licencja wieczysta edukacyjna

TABELA 4
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Nazwa komponentu
Kserokopiarka
Pracownia budowlana - dokumentacji technicznej i rysunku
technicznego szt 1
Pracownia budowlana - kosztorysowania i normowania szt 1
łącznie – szt 2
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w
Zgorzelcu, ul. Francuska 6)
PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Pamięć
Dysk
Kasety na papier
Podajnik boczny
Podajnik oryginałów

Model:

Podać nazwę :

Podać nazwę :

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

1GB
60GB
2
Podajnik wielokartkowy
Tak
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Duplex
Maksymalny rozmiar
papieru
Moduł drukowania
Moduł skanowania
Podstawa
Gwarancja
Inne

Nazwa komponentu

Tak
A3
Tak
Tak
Szafka
producenta
Drukowanie, kopiowanie czarno białe,
Toner w zestawie

TABELA 5
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Urządzenie wielofunkcyjne A3
Pracownia komputerowych technik multimedialnych - szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Kopiowanie
Drukowanie

Skanowanie
Kasety na papier
Podajnik boczny
Podajnik oryginałów
Duplex
Maksymalny rozmiar
papieru
Podstawa
Gwarancja
Inne

Kolor – tak
czarno biały - tak
Kolor -tak
Czarno biały – tak
Rozdzielczość drukowania (dpi): 1,800 x 600
1,200 x 1,200
Tak
2
tak
automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów

Tak
A3
Szafka
producenta
Zestaw tonerów
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TABELA 6
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Nazwa komponentu
Drukarka laserowa kolorowa
Pracownia budowlana - dokumentacji technicznej i rysunku
technicznego - szt 1
Pracownia budowlana - kosztorysowania i normowania – szt 1
łącznie – szt 2
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w
Zgorzelcu, ul. Francuska 6)
PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Prędkość druku mono
Prędkość druku kolor
Rozdzielczość druku
mono
Rozdzielczość druku
kolor
Maksymalny rozmiar
papieru
Gwarancja

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

Do 16 str/min
Do 16 str/min
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi
A4
producenta

TABELA 7
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Ploter
Pracownia urządzeń techniki komputerowej - szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Nazwa komponentu

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Rozdzielczość druku
mono
Rozdzielczość druku
kolor
Maksymalny rozmiar
papieru
Złącze
Gwarancja

1200 x 1200 dpi
1200 x 1200 dpi
A1
USB
producenta
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Nazwa komponentu

Płyta główna

Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Napęd optyczny
Zasilanie
Obudowa
Gwarancja
Inne

Nazwa komponentu

TABELA 8
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Zestaw elementów do złożenia jednostki komputera
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 12
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Płyta główna odpowiednia do zaoferowanego procesora
umożliwiająca podłączenie wszystkich poniższych elementów
na raz(odpowiednia ilość złączy)
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 6000 punktów w
teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość
punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z
dnia 11.02.2019
4 GB
500 GB
PCI-E x 16 , DSUB, DVI, HDMI
Karta dźwiękowa PCI-E
PCI-E 10/100/100 Mb/s
Napęd DVD
Zasilacz odpowiedni do zaoferowanych pozostałych elementów
Obudowa umożliwiająca zamontowanie wszystkich
zaoferowanych elementów
producenta
Zestaw powyższych elementów będzie służył do nauki
składania komputera. Powinien być wyposażony we wszystkie
niezbędne elementy, złączki, śrubki itp. Po złożeniu musi dać
się uruchomić i zainstalować system operacyjny.

TABELA 9
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Drukarka igłowa
Pracownia urządzeń techniki komputerowej - szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

Model :

Model :

Model i wielkość:
Model i wielkość:
Model:
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Rozdzielczość druku
mono
Obsługa papieu
Złącze
Gwarancja

240x144 dpi
papier w arkuszach, papier ciągły, etykiety, koperty
USB
producenta
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Nazwa komponentu

TABELA 10
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Komputer przenośny 2
Pracownia tworzenia stron internetowych, aplikacji
internetowych oraz baz danych – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Ekran komputera
Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Bezprzewodowa karta
sieciowa
Porty/złącza
Klawiatura i urządzenie
wskazujące
Zasilanie
System operacyjny
Gwarancja

Nazwa komponentu

Przekątna ekranu [cal]: 15.4, Rozdzielczość: 2880 x 1800
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 12000 punktów
w teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość
punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z
dnia 11.02.2019
16 GB
256 GB SSD
Zintegrowana + dedykowana 4GB RAM
Wifi 802.11
4 porty Thunderbolt3
Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura
Touchpad z obsługą gestów
Bateria , dedykowany zasilacz
Mac OS lub równoważny wg kryteriów zawartych w Tabeli 28
producenta

TABELA 11
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Komputer przenośny 3
Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych –
szt 7
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Model :

Wielkość:
Wielkość:
Model:

Podać nazwę :

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Ekran komputera
Procesor

Przekątna ekranu [cal]: 17, Rozdzielczość: 1600 x 900
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 7000 punktów w
teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość
punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z

Model :
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Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Bezprzewodowa karta
sieciowa
Porty/złącza
Klawiatura i urządzenie
wskazujące
Mysz
Zasilanie
System operacyjny

Gwarancja
Inne

Lp.
Nazwa komponentu

dnia 11.02.2019
8 GB
1 TB
zintegrowana
zintegrowana
10/100/100 LAN RJ-45
Wifi 802.11
3 x USB, 1 x HDMI,
Pełnowymiarowa klawiatura
Touchpad
Optyczna , przewodowa , USB, 3 przyciskowa wraz z funkcją
przewijania
Bateria, dedykowany zasilacz
Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), zainstalowany
system operacyjny, aktywowany (Microsoft) lub równoważny
wg kryteriów zawartych w Tabeli 27
producenta
Komercyjny pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej
wersji zawierający min: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia i przygotowania prezentacji lub pokazu
slajdów, program do tworzenia notatek, program do obsługi
poczty email, program do udostępniania i edytowania
dokumentów; pakiet biurowy posiadać ma pełną zgodność z
formatami plików docx, xlsx, pptx, w zakresie poprawnego
odczytu i zapisu – licencja wieczysta edukacyjna

TABELA 12
Drukarka laserowa 1
Pracownia komputerowych technik multimedialnych – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Wielkość:
Wielkość:
Model:

Podać nazwę :

Podać nazwę :

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Typ drukarki
Funkcje
Maksymalny rozmiar
papieru
Pamięć
Procesor
Połączenia
Kopiowanie

laserowa
Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie
A4
256MB
800MHz
Ethernet, USB
2-stronne – tak
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Drukowanie

Skanowanie
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

Szybkość drukowania do 30 str A4/min
Rozdzielczość do 1,200 x 1,200dpi Automatyczne drukowanie 2stronne Tak
Do 600 x 600 dpi
producenta

TABELA 13
Drukarka laserowa 2
Pracownia badań i ochrony środowiska – szt 1
Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki – szt 1
Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych – szt 1
łącznie – szt 3
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Typ drukarki
Funkcje
Maksymalny rozmiar
papieru
Pamięć
Połączenia
Kopiowanie
Drukowanie

Skanowanie
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

laserowa
Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie
A4
64MB
USB
600 x 600 dpi, 2-stronne – nie
Szybkość drukowania do 30 str A4/min
Rozdzielczość do 1200 x 1200dpi
Automatyczne drukowanie 2-stronne tak
Do 1200 x 1200 dpi
producenta

TABELA 14
Drukarka laserowa 3
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych – szt 1
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 1
łącznie – szt 2
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Typ drukarki
Funkcje
Maksymalny rozmiar

laserowa
Drukowanie
A4
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papieru
Pamięć
Szybkość procesora
Połączenia
Drukowanie

Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

128MB
800 MHz
Ethernet, USB
Szybkość drukowania do 30 str A4/min
Rozdzielczość do 1200 x 1200dpi
Automatyczne drukowanie 2-stronne tak
producenta

TABELA 15
Drukarka atramentowa
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Typ drukarki
Funkcje
Maksymalny rozmiar
papieru
Połączenia
Drukowanie

Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

atramentowa
Drukowanie
A4
USB
Szybkość drukowania mono do 15 str A4/min
Szybkość druku kolor do 10 str A4/min
Rozdzielczość do 4800 x 1200dpi
producenta

TABELA 16
Pamięć przenośna
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 12
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Pojemność
Szybkość zapisu
Szybkość odczytu

32GB
20Mb/s
60Mb/s
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Połączenia
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

USB
producenta

TABELA 17
Skaner płaski 1
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Rodzaj
Rozdzielczość
Format
Połączenia
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

Skaner płaski
1200x1200
A4
USB
producenta

TABELA 18
Skaner płaski 2
Pracownia komputerowych technik multimedialnych– szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Rodzaj
Rozdzielczość
Format
Połączenia
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

Skaner płaski
64000x6400
A4
USB
producenta

TABELA 19
Karta sieciowa WiFi
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych – szt 10
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
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przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Rodzaj
Antena
Częstotliwość pracy
Standardy
bezprzewodowe
Bezpieczeństwo
transmisji
bezprzewodowej
Połączenia
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

zewnętrzna
Dookólna, zysk 3dBi
5GHz
2,4GHz
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

USB
producenta

TABELA 20
Zasilacz awaryjny
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Rodzaj
Moc
Gniazda

Line interactive
900W
230 V EU - 2 szt.
IEC - 2 szt.
RJ-11
RJ-45

Zabezpieczenia

Dodatkowe informacje

Przeciążeniowe
Zabezpieczenie przed rozładowaniem
Zabezpieczenie przed przeładowaniem
Zimny start
Alarmy dźwiękowe
Funkcja Auto-Restart i ładowania w trybie wyłączenia
Wbudowany system automatycznej regulacji napięcia (AVR)

Gwarancja

producenta
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Nazwa komponentu

TABELA 21
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Serwer
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Porty/złącza
Obudowa
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

procesor klasy x86 przeznaczony do pracy w serwerach o
wydajności nie niższej niż 7000 punktów w teście : PassMark CPU Mark (wyższa wartość punktów=wydajniejszy procesor)
z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z
dnia 11.02.2019
8 GB
2x1TB Raid1
Zintegrowana
1 x RJ45, 3xUSB 3.0, dsub
Stojąca
producenta

TABELA 22
Monitor
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych
systemów operacyjnych– szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Model :

Wielkość:
Wielkość:
Model:

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Rodzaj podświetlenia
Rozdzielczość
Format obrazu
Przekątna obrazu
Połączenia
Gwarancja

Led
1920x1080
16:9
21,5 cala
Dsub
producenta
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Nazwa komponentu

TABELA 23
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Komputer przenośny 4
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub wielkości
wg poszczególnych komórek, jeśli
proponowane parametry są lepsze
niż minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk potwierdzających
występowanie danej cechy, jako
potwierdzenie należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Ekran komputera
Procesor

Pamięć RAM
Dysk twardy
Karta graficzna
Audio
Karta sieciowa
Bezprzewodowa karta
sieciowa
Porty/złącza
Klawiatura i urządzenie
wskazujące
Mysz
Zasilanie
System operacyjny

Gwarancja
Inne

Przekątna ekranu [cal]: 15.6, Rozdzielczość: 1920 x 1080
procesor klasy x86 o wydajności nie niższej niż 8000 punktów w
teście : PassMark - CPU Mark (wyższa wartość
punktów=wydajniejszy procesor) z dnia 11.02.2019 na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w załączniku wydruk z
dnia 11.02.2019
16 GB
1 TB HDD + 256GB SSD
Zintegrowana + dedykowana 2GB RAM
zintegrowana
10/100/100 LAN RJ-45
Wifi 802.11
3 x USB, 1 x HDMI,
Pełnowymiarowa klawiatura
Touchpad
Optyczna , przewodowa , USB, 3 przyciskowa wraz z funkcją
przewijania
Bateria, dedykowany zasilacz
Microsoft Windows 10 Professional (64-bit), zainstalowany
system operacyjny, aktywowany (Microsoft) lub równoważny
wg kryteriów zawartych w Tabeli 27
producenta
Komercyjny pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej
wersji zawierający min: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia i przygotowania prezentacji lub pokazu
slajdów, program do tworzenia notatek, program do obsługi
poczty email, program do udostępniania i edytowania
dokumentów; pakiet biurowy posiadać ma pełną zgodność z
formatami plików docx, xlsx, pptx, w zakresie poprawnego
odczytu i zapisu – licencja wieczysta edukacyjna

Model :

Wielkość:
Wielkość:
Model:

Podać nazwę :

Podać nazwę :
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Lp.
Nazwa komponentu

TABELA 24
Karta pamięci SD + czytnik
Pracownia komputerowych technik multimedialnych– szt 8
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Karta pamięci
Czytnik kart pamięci
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

16 GB, micro SD Class 10 UGSI
Interfejs USB 2.0
Obsługiwane karty pamięci: Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC
producenta

TABELA 25
Drukarka 3D
Pracownia urządzeń techniki komputerowej – szt 1
(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK

PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :
Typ drukarki
Funkcje
Rozmiar wydruku
Połączenia
Inne
Gwarancja

Lp.
Nazwa komponentu

3D
Drukowanie
200 x 200 x 200 [mm]
USB
Załączone oprogramowanie
producenta

TABELA 26
Tester okablowania LAN
Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów
operacyjnych – szt 1

(miejsce dostawy: Zespół Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu, ul. Powstańców Śląskich 1)

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
minimalne należy je podać, w
przypadku rubryk
potwierdzających występowanie
danej cechy, jako potwierdzenie
należy wpisać : TAK
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PRODUCENT, MODEL, ROK PRODUKCJI :

Cechy

Porty

Testy

Zakres mierzonej
długości
Gwarancja

Lp

Tester okablowania RJ-11, RJ-45,koncentryczne BNC; wykrywanie
błędnych połączeń, zwarć i przerw w okablowaniu; szukacz par
umożliwiający tonową lokalizację par przewodów; tester składa
się z części głównej, terminatora i szukacza par; wyświetlacz LCD;
zasilanie bat. 2x 9V
BNC
Jack 3.5mm
RJ-11
RJ-45(flash)
RJ-45(scan)
USB
Ciągłość obwodu
Mapa połączeń
Odległość do uszkodzenia
Przesłuchy
Test PoE
Wykrywanie odwróconych par
Wykrywanie przerw
Wykrywanie zamienionych par
Wykrywanie zwarć
Wyszukiwanie okablowania
1m ~ 2000m
producenta

TABELA 27
Nazwa komponentu Uwaga Tabelę należy wypełnić w przypadku oferowania
produktu równoważnego w stosunku do :
Tabele 1,2,3,11,23 pozycja system operacyjny

1.

System operacyjny
dla stacji PC

2.

Wymagania systemu
operacyjnego :

Równoważny system operacyjny :
1. Rodzaj architektury : 64-bitowy
2. Oryginalny nośnik instalacyjny
3. System musi zapewniać rejestrację konta komputera w
domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy
użyciu konta administratora domeny
4. System musi posiadać możliwość automatycznej, darmowej
aktualizacji poprawek bezpieczeństwa producenta systemu
poprzez sieć Internet z możliwością wyboru metod
wprowadzenia aktualizacji ( ręczna, automatyczna) oraz
możliwością wyboru poprawek do instalacji
5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników
urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu;
6. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
równoważne należy je podać
Podąć dokładny opis systemu
operacyjnego :
Producent:
Wersja:
Należy podąć adres strony WWW
Producenta:
Adres strony aktualizacyjnej :
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7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola
do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące
elementy:
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty
systemowe;
9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów
USB, Plug&Play)
10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z
elementami 3D,
11. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;
12. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu,
konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji
(plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom
menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego;
14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia
zwalczające złośliwe oprogramowanie;
15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł
synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
17. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany
sprzęt;
18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób
niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub
ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
20. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
21. System posiada narzędzia służące do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportów z ustawień polityk;
22. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0, 3.0, 4.0możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych
środowiskach;
23. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość
zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem
rozwiązania problemu z komputerem;
25. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
26. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie
przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników
27. Możliwość przywracania plików systemowych;
28. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność
pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których
jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do
min. 3 kategorii
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania
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3.

Lp

- zapewniający pełną
kompatybilność z
istniejąca
infrastrukturą
Zamawiającego, a w
szczególności z
posiadanym
oprogramowaniem
-praca jako stacje
końcowe PC

plików itp.)
29. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych
urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np.
przy użyciu numerów
identyfikacyjnych sprzętu).
- pakiet biurowy MS Office 2007/2010/2013

TABELA 28
Nazwa komponentu Uwaga Tabelę należy wypełnić w przypadku oferowania
produktu równoważnego w stosunku do :
Tabela 10 pozycja system operacyjny

1.

System operacyjny
dla stacji PC

2.

Wymagania systemu
operacyjnego :

Równoważny system operacyjny :
1) możliwość pracy w języku polskim i angielskim
(zlokalizowane menu, komunikaty, pliki pomocy),
2) możliwość pracy w trybie graficznym (okienkowym) oraz w
trybie tekstowym (lina komend),
3) możliwość definiowania wielu użytkowników o różnych
uprawnieniach (absolutny, administracyjny, normalny,
ograniczony z dostępem do wybranych,
4)możliwość pracy w trybie wielu użytkowników jednocześnie
(przełączanie ekranu i klawiatury, aplikacje innych
użytkowników aktywne w tle),
5) pełna obsługa pracy sieciowej (protokół TCP/IP) dla
wbudowanych łącz w standardach Ethernet, 802-11b/g i IEE1394,
6) możliwość uwspólniania Internetu podawanego przez
jedno łącze na komputery korzystające z innego
wbudowanego łącza,
7) wbudowana obsługa technologii BlueTooth,
8) możliwość zdalnego zarządzania w trybie terminalowym z
wykorzystaniem mechanizmu SSH,
9) możliwość uruchamiania aplikacji pisanych dla standardu
X11,
10) możliwość uruchamiania programów stworzonych dla
systemów MacOSX,
11) możliwość szyfrowania wszystkich zasobów użytkownika
(min. mechanizm AES-128),

Konfiguracja oferowana
- każda rubryka
do wypełnienia przez
Wykonawcę, należy podać
wymagane parametry lub
wielkości wg poszczególnych
komórek, jeśli proponowane
parametry są lepsze niż
równoważne należy je podać
Podąć dokładny opis systemu
operacyjnego :
Producent:
Wersja:
Należy podąć adres strony WWW
Producenta:
Adres strony aktualizacyjnej :
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12) mechanizm centralnego zapamiętywania haseł
systemowych i Internetowych dla danego użytkownika
(technologia keychain),
13) wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek
i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire,
14) możliwość uwspólniania zasobów poprzez Internet i
Intranet (wbudowane serwer WWW, serwer ftp, serwer
plików w standardzie AFP i Windows),
15) wbudowany mechanizm ułatwiający pracę dla osób
niepełnosprawnych (rozpoznawanie komend głosowych,
powiększanie ekranu ułatwienia w nawigacji),
16) wbudowaną współpracę z pakietem programem
umożliwiającym zdalne zarządzanie komputerem,
17) możliwość pracy separowanej, pracy z zasobami
użytkownika na serwerze oraz zdalnego bootowania z
serwera.
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Załącznik nr 6
IZ.272.5.2019

Zamawiający:
POWIAT ZGORZELECKI
UL. BOHATERÓW II AWP 8A
59-900 ZGORZELEC
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………....................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………...................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu
komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla
Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach projektu
pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby
utworzenia warsztatów szkolnych” prowadzonego przez Powiat Zgorzelecki, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt VII
Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt VII Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych

warunków

zamówienia,

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………….…………….
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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Załącznik nr 7
IZ.272.5.2019

Zamawiający:
POWIAT ZGORZELECKI
UL. BOHATERÓW II AWP 8A
59-900 ZGORZELEC
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………...................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………...................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego,
cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół
Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach projektu
pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby
utworzenia warsztatów szkolnych” prowadzonego przez Powiat Zgorzelecki, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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Oświadczam, że 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. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

podstawie

art.

24

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

że

Oświadczam,

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……
w

zależności

od

podmiotu:

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie

podlega/ą

Podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

........................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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Załącznik nr 8
IZ.272.5.2019

D O ŚW I A D C ZE N I E Z A W O D O W E W Y KO N AW C Y

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu
komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla
Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach
projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na
potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” przedstawiam/my wykaz co najmniej 1 dostawy
wykonanej, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywanej, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa
została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest
wykonywana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, jest referencja bądź inny dokument
wystawiony przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczenia
okresowego lub ciągłego jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczenia okresowego lub ciągłego nadal wykonywana referencja bądź inny dokument potwierdzający jej
należyte wykonywanie powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie: co najmniej
1 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych) brutto.
L.p.

1.

Nazwa i adres

Przedmiot
zamówienia

Zamawiającego

2.

Wartość
zamówienia

3.

4.

Data
wykonania

Nazwa i adres Wykonawcy

zamówienia

5.

6.

…………………………………….…………………………………….
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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Załącznik nr 9
IZ.272.5.2019

.........................................
miejscowość dnia

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

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup sprzętu
komputerowego, cyfrowego i multimedialnego - część II: Zakup sprzętu komputerowego dla
Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowane w ramach projektu
pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia
warsztatów szkolnych”, oświadczam/y, że*
nie należę/my do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z Wykonawcami, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu. W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie
prowadzą do zakłóceń konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy
stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

........................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

* zaznaczyć odpowiednie
** Wykonawca winien złożyć ww. oświadczenie do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów grupa kapitałowa
oznacza wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 10
IZ.272.5.2019

-WZÓRUMOWA Nr ........

Zawarta w dniu ….............. 2019 r. w Zgorzelcu pomiędzy
Powiatem Zgorzeleckim
z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a
NIP 615-18-11-188
reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego
w imieniu, którego działają:
1. Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
2. Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Dagmary Pyć
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………
………………………………………………
NIP………………………………
REGON………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
…………………………………….......
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) strony zgodnie ustalają co następuje:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania polegającego
na dostawie sprzętu komputerowego, cyfrowego i multimedialnego część II: Zakup sprzętu
komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”,
realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych
i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 7 „Infrastruktura
edukacyjna”, działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”,
poddziałanie nr 7.2.1 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy
horyzontalne – nabór na OSI”, nr projektu RPDS.07.02.01-02-0013/16.
2. Przedmiot umowy należy zrealizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Opis
przedmiotu zamówienia, sposób realizacji oraz warunki wykonania określają:
Projekt pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”
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1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy, w tym m.in. "Formularz cenowy" i „Formularz techniczny” złożone na etapie
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
4) Niniejsza umowa.
OBOWIĄZKI STRON
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §
1,
2) dostarczenie sprzętu fabrycznie nowego, pochodzącego z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów na rynek polski, wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty,
3) dostarczenie sprzętu na swój koszt do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych
w Zgorzelcu („Warsztaty szkolne”), ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec oraz do Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec.
4) dostarczenie wraz ze sprzętem kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi oraz dokumentów
określających warunki konserwacji dostarczonego sprzętu,
5) wniesienie sprzętu zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do umowy,
6) świadczenia usług w ramach gwarancji oraz usług serwisowych w okresie trwania gwarancji za
pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich z należytą starannością,
7) oznaczenie sprzętu logo oraz informacją o dofinansowaniu z Unii Europejskiej zgodnie
z wytycznymi dostępnymi na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasadypromowanie/ (oznaczenie w formie naklejki),
8) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru,
9) uczestniczenie w czynnościach odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest uszkodzony, ma wady uniemożliwiające
użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na
nowe (prawidłowe) na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż wyznaczony przez Zamawiającego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do sprzętu komplet
atestów i innych dokumentów świadczących o dopuszczeniu do użytkowania materiałów
wykorzystywanych przy realizacji dostawy oraz dołączyć je do protokołu odbioru.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu
swoich zobowiązań umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty
spowodowane
przez
niego
przy
usuwaniu
wad
i
usterek
w
okresie
gwarancji
i rękojmi.
5. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia zaistniałych wad
prowadzone będą w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań
umownych nie zakłócały pracy jednostki.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia,
2) dokonanie odbioru dostarczonego sprzętu,
3) terminowe uregulowanie należności wobec Wykonawcy.
TERMIN
§4
Umowa została zawarta na czas określony, tj. …………….. dni od dnia jej zawarcia.
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WARTOŚĆ UMOWY
§5
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1 wynosi
……………………. złotych netto (słownie: ………………………….. złotych).
2. Do kwoty ……………… złotych netto (słownie: ………………………….. złotych) doliczony zostanie podatek od
towarów i usług wg stawki 23%, w kwocie ………………….. złotych (słownie: …………………………..
złotych), z uwzględnieniem ust. 8. niniejszego paragrafu. Pozostała kwota ......... złotych netto (słownie:
........) zawiera podatek od towarów i usług 0 %, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi …………………. złotych brutto (słownie: ………………….złotych).
4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kompletnym i ostatecznym odpowiadającym zakresowi
przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto obejmuje wszystkie koszty oraz opłaty
dodatkowe i jest niezmienne przez okres trwania umowy.
5. Wynagrodzenie z tytułu wykonanego zamówienia płatne będzie w terminie …. dni od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury VAT, której podstawą będzie podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dostawy zakupionego sprzętu, o którym mowa w § 1.
Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Płatność
dokonana
będzie
w
formie
przelewu
na
konto
Wykonawcy
nr:
…………………………………
prowadzony
przez
…………………………………..Zamawiający,
jako
odbiorcę na fakturze wskazuje Powiat Zgorzelecki z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 8a, 59900 Zgorzelec, NIP 615-18-11-188.
7. Zamawiający informuje, że sprzęt zakupiony w ramach niniejszego postępowania przeznaczony jest do
użytkowania przez placówki oświatowe tj. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu,
ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec, w związku z czym Zamawiającemu przysługuje zerowa stawka
podatku VAT na elementy przedmiotu zamówienia wskazane w "Formularzu cenowym" stanowiącym
załącznik nr 3 do umowy.
8. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2018
poz.
2174
ze
zm.)
na
Zamawiającym
ciąży
obowiązek
rozliczenia
podatku
VAT
w kwocie ................. złotych (słownie: ............ 00/100) należnego od nabycia towaru wskazanego w
”Formularzu cenowym” w: "punkcie 1, tj. komputer przenośny 1 - sztuk 51","punkcie 10, tj. komputer
przenośny 2 - sztuk 1", "punkcie 11 tj. komputer przenośny 3 - sztuk 1" na kwotę ............. zł netto
(słownie: ......................... zł 00/100), stawka podatku VAT 23%".

ODBIORY PRAC
§6
1.
2.
3.

Wykonawca zobowiązany jest z 5 dniowym wyprzedzeniem poinformować Zamawiającego
w formie pisemnej lub poprzez faks lub drogą elektroniczną o terminie odbioru sprzętu.
Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.
Najpóźniej w trakcie czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty
wskazane w § 2 ust. 1 pkt 4.

PODWYKONAWSTWO
§7
1. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy może powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom
na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, 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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3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą wykonuje przedmiot
umowy jak również podmiotów, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie
lub zaniechanie.
4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców,
jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, za zleconą do wykonania
część przedmiotu niniejszej umowy.
OSOBY UPOWAŻNIONE
§8
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego będą: .................................., którzy
pełnią nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie: ………………………………………
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§9
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 4 tj. w kwocie
………………………………………… złotych w formie ………………………………………………..
2. Strony
postanawiają,
że
część
zabezpieczenia
w
wysokości
70%
ustalonej
kwoty
w ust. 1, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego. Pozostała część
zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
UBEZPIECZENIE
§ 10
1.
2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1, potwierdzonej przez siebie za zgodność z oryginałem oraz dowodu jej
opłacenia na 3 dni przed podpisaniem niniejszej umowy.
W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 upłynie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres
i przedłożenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności
ubezpieczenia.

RĘKOJMIA I GWARANCJA
§ 11
1.
2.
3.
4.

Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na dostarczony i odebrany Przedmiot Umowy.
Gwarancja Jakości Przedmiotu Umowy obejmuje okres od dnia podpisania przez strony protokołu
odbioru bez usterek i/lub wad.
Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji Jakości jest zobowiązany do czasu reakcji na zgłoszenie
w terminie do końca następnego dnia roboczego licząc od zgłoszenia awarii.
Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji Jakości, zobowiązany jest do skutecznego rozwiązania
zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od momentu poinformowania Wykonawcy o zgłoszeniu.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

W przypadku nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa
w powyższym ust. 4 w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) lit. b) niniejszej umowy.
O istnieniu wad lub usterek Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej lub
poprzez faks lub drogą elektroniczną.
W przypadku przekroczenia terminu ustalonego na usunięcie wad lub usterek, Zamawiający może zlecić
ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego
w miejscu instalacji sprzętu, a czas reakcji na zgłoszenie nie może przekraczać jednego dnia roboczego.
Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań.
W przypadku awarii i wad sprzętu, których likwidacja lub naprawa zajmą więcej niż 5 dni robocze
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż sprzęt przekazany do
naprawy lub zaproponować rozwiązania zastępcze w celu możliwości korzystania z przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela rękojmi na wykonany i odebrany przedmiot Umowy na taki sam okres czasu jak
okres gwarancyjny określony w ust. 2.
Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających
z Gwarancji Jakości.
Niezależnie od powyższych zapisów Wykonawca wraz z dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia wyda mu dokument gwarancji producenta.
Wykonawca w okresie Gwarancji Jakości i rękojmi jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.
Brak aktualizacji danych skutkować będzie uznaniem za skuteczne doręczenie na ostatnio znany adres.

KARY UMOWNE
§ 12
1. Strony ustalają, kary umowne od kwoty określonej w § 5 ust. 3 umowy, które będą naliczane
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości
umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 10 % wartości wadliwego sprzętu za każdy dzień,
licząc od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na ich usunięcie,
c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu czynności odbiorowych przedmiotu umowy
w wysokości 0,5% wartości umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu,
w którym odbiór powinien być zakończony,
b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.
2. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody,
strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych
przewidzianych w umowie, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód
oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania
umowy przez drugą stronę.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.
5. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, ze przedmiot Umowy dostarczony
Zamawiającemu przez Wykonawcę narusza prawa osób trzecich w tym prawa do patentów lub prawa
Projekt pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 61 z 63

autorskie tych osób Wykonawca podejmie wszelkie kroki, aby zagwarantować niezakłóconą możliwość
korzystania z Systemów przez Zamawiającego, a w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko
Zamawiającemu zapłaci wszystkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej związane z ochroną
lub koszty zawarcia ugody oraz koszty obsługi prawnej zasądzonej ostatecznie przez sąd.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13
1.

2.
3.
4.
5.

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w terminie do dnia odbioru przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie
od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c)
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający realizację umowy,
d) Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie, przesłanego faksem lub drogą elektroniczną i istnieje uzasadnione
przekonanie, iż Wykonawca nie zrealizuje umowy w umówionym terminie.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust 1 pkt 1 lit. a, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§ 14
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający
przewiduje
możliwość
dokonania
zmiany
postanowień
zawartej
umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, uwarunkowana:
działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do przewidzenia
i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji dostawy, okres
przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia równy będzie okresowi przerwy lub
przestoju,
3) aktualizacji
rozwiązań
ze
względu
na
postęp
techniczny
lub
technologiczny
(np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia
ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na
podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie
strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
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DANE OSOBOWE
§ 15
1. W celu realizacji Umowy tj. wypełnienia obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania na rzecz
Zamawiającego przedmiotu umowy, Zamawiający w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia RODO) powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego, współpracujących przy realizacji umowy
ze strony Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania tych danych jedynie
w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz wyłącznie w celu właściwej jej realizacji.
Przetwarzanie obejmować może maksymalnie następujące rodzaje danych osobowych: Imię, nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer IP, numer telefonu, numer uprawnień zawodowych,
datę urodzenia i adres zamieszkania.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, opisanych w ust. 1
3. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie
w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz przestrzegania przy ich przetwarzaniu
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. przepisów Rozporządzenia RODO oraz
przepisów implementujących. Charakter przetwarzania określony jest rolą Wykonawcy, jako podmiotu
zobowiązanego do wykonania przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy "Rozporządzenia RODO'".
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.),
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
§ 18
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
z przeznaczeniem dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

z

czego

trzy

egzemplarze

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
§ 19
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) Oferta Wykonawcy, w tym "Formularz cenowy" i „Formularz techniczny” złożone na etapie ubieganie
się o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Projekt pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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