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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,                    
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, o 

wartości poniżej 214.000 euro pod nazwą: 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni 
mechatroniki pojazdów samochodowych w Zespole 

Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej  
 
 
 
 

Numer referencyjny postępowania: WE.272.2.2021 
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Rozdział I – Informacje ogólne 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Powiat Suski 
Wydział Edukacji  
ul. Kościelna 5b 
34-200 Sucha Beskidzka 

REGON: 072181675 
NIP: 552-14-27-933 

tel. +48 33 875 79 46 
fax. + 48 33 874 15 52  

Strona internetowa: www.powiatsuski.pl 

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl  

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/         

2. Tryb udzielenia zamówienia 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 
poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2) Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, SWZ lub specyfikacją. 

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 
wykonawczych do ustawy Pzp. 

4) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany bez przeprowadzenia negocjacji. 

5) Postępowanie jest finansowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie 
konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.  

3. Wykonawcy/Podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy swój potencjał 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności 
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ, 
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 
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a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5) Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na 
potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art.118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 
potencjał, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp. 

6) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
przedmiotowego zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ): części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców, o ile są już znane. 

4. Komunikacja w postępowaniu 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortaluhttps://mi-niportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod 
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się 
korzystając z miniPortalu do przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

6) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą 
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
modernizacja@powiatsuski.pl. 

9) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 
modernizacja@powiatsuski.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
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przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

10) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11) Zaleca się, aby Wykonawcy dokładnie zapoznali się z instrukcją miniPortalu. 

5. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej. 

6. Podział zamówienia na części 

Zamawiający dokonał podzielenia zamówienia na trzy odrębne części. Tym samym Zamawiający 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp na 1 i/lub 2 i/lub 3 
części. Powody niedokonania podziału: nie dotyczy    

7. Oferty wariantowe 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp 
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

8. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

9. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

10. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy 
Pzp.  

11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

12. Rozliczenia w walutach obcych 

1) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. Unieważnienie postępowania 

1) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy 
Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 
ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 
nieuzasadnione. 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, 
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

4) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 515 ustawy Pzp.  

5) Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy Pzp. 

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w sposób i formie określonej w art. 507 i 508 ustawy Pzp. 

7) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

8) W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

17. Ochrona danych osobowych  

1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) informujemy, że: 
a) Administratorem Państwa  danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej 

Beskidzkiej  jest: Starosta Suski, ul. Kościelna  5b, 34-200 Sucha Beskidzka. 
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę 

przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-
mail: bip@powiatsuski.pl 

c) Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań wynikających z 
przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.).  Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu 
realizacji umów, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w 
pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody 

d) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty (instytucje) uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania, administracja 
skarbowa, wymiar sprawiedliwości 

e) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych,  do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do 
przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

f) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

g) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa 

h) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

i) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
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j) Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie 
będą podlegały profilowaniu. 

k) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
l) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Rozdział II - Wymagania stawiane Wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół im. Walerego 
Goetla w Suchej Beskidzkiej z podziałem na trzy zadania częściowe oddzielnie: 

Zadanie nr 1: Pomoce dydaktyczne w części nr 1 - 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

Zadanie nr 2: Pomoce dydaktyczne w części nr 2 - 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

Zadanie nr 3: Pomoce dydaktyczne w części nr 3 - 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

2) Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1 do SWZ ilości zamawianego przedmiotu 
zamówienia są wielkościami maksymalnymi i nie ulegną zmniejszeniu lub zwiększeniu.  

2. Rozwiązania równoważne  

1) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe, o ile można tak uznać), mają 
charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

2) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe, o ile dotyczy), mają charakter 
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego najniższego standardu, przy czym 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu 
zamówienia. Oferty równoważne to takie, które posiadają parametry co najmniej takie same lub 
wyższe od opisanych jako minimalne. 

3) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych 
oraz standardów. Zamawiający starał się nie wykorzystywać dla których określenia niektórych cech 
znaków towarowych.  

4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, 
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
Uwaga, za równoważne uzna Zamawiający przedmiot zamówienia, który spełni minimalne oczekiwania 
jakościowe tzn. posiada parametry nie niższe lub wyższe, aniżeli opisano w załączniku nr 1. Załącznik 
nr 1 stanowi treść oferty (oświadczenie woli). 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podWykonawcę osób na podstawie 
stosunku pracy 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podWykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób uczestniczących w realizacji zamówienia. 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

5. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych 
Podmiotowe środki dowodowe: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, wg. wzoru 
załącznika nr 3 do SWZ.  

Przedmiotowe środki dowodowe: Nie dotyczy  
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6. Termin wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane terminie: do 30 dni od dnia zawarcia umowy 
dla każdej z części oddzielnie. 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

    Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

8. Podstawy wykluczenia 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 
Wykonawcę: 

2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

–  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

mailto:modernizacja@powiatsuski.pl


 
 

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 
tel: 033 875 79 46   

2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 2.1; 

2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 

2.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

3) Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp. 

9. Dokumenty składane wraz z ofertą 

1) Na ofertę składają się: 

a) formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

b) wypełniony zgodnie z instrukcją plik kalkulacji ceny oferty ze szczegółowym opisem 
oferowanego asortymentu wg. wzoru - załącznika nr 1 do SWZ.  

c) pełnomocnictwo, o ile dotyczy. 

d) Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w 
zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia na dzień składania ofert. 

Uwagi:  

2) Oświadczenia składane są wyłącznie pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają odrębnie: 

a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy). W takim przypadku oświadczenia potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile 
dotyczy) w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 
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4) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie Wykonawcy, 

 zreorganizował personel, 

 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, 
że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

5) Do oferty Wykonawca załącza również: 

a) Pełnomocnictwo   

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty 
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do 
złożenia oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
tych Wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z 
nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy) 
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 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

Wymagana forma: 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

c) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w 
toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 
formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

9.1. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

Nie dotyczy  

10. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. Sposób przygotowania ofert 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert: 

a) Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści 
niniejszej SWZ. 

b) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. 

c) Ofertę należy sporządzić w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone. 

e) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wymienionymi w 
niniejszej SWZ. 
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f) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w 
przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z miniPortalu. 

g) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Korzystanie z miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

h) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Cena całkowita oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

2) Podana cena oferty jest obowiązująca i niezmienna w całym okresie ważności oferty (związania ofertą). 

3) Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie netto i brutto w złotych polskich (PLN), 
na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Cenę należy wyliczyć na podstawie załącznika nr 1 do SWZ, który wraz z 
załącznikiem nr 2 do SWZ stanowi treść oświadczenia woli tj. ofertę. Niedołączenie do oferty 
wypełnionego zgodnie z instrukcją załącznika nr 1 do SWZ stanowi podstawę do odrzucenia 
oferty. 

4) Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z 
realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 
zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

5) W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno – prawne z 
tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w 
czasie dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, 
nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny, o ile dotyczy. 

6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu 
usług. 

7) Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania 
oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział III - Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu. Na stronie miniPortalu zawarta jest instrukcja 

postępowania. W pozostałym zakresie zgodnie z SWZ. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

a) w sprawach dot. projektu: Magdalena Więcław – Główny specjalista ds. realizacji projektów - 
Koordynator powiatowy projektu w godzinach od 800 do 1400, tel.:  033 875 79 46, email: 
modernizacja@powiatsuski.pl, 
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b) w sprawach dot. procedury przetargowej: Krzysztof Zachura – Specjalista ds. zamówień 
publicznych w godzinach od 800 do 1400, tel.:  033 875 79 46, email: modernizacja@powiatsuski.pl .  

3) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320 z dnia 2017.07.04 ze zm.) – dalej: 
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji” – określa niezbędne wymagania sprzętowo-
aplikacyjne umożliwiające pracę w miniPortalu. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją dostępną 
na miniPortalu oraz należy zapoznać się z zasadami działania ePuapu.  

4) Zalecenia Zamawiającego: 

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls ze szczególnym wskazaniem 
na .pdf 

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu: .zip. 

c) Dokumenty złożone w plikach w formatach .rar .gif .bmp .numbers .pages. zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie.  

Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

i) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 
ofert/wniosków. 

j) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

k) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików. 

l) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

m) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ: 

a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
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Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w lit. a), termin składania 
ofert zostanie wydłużony  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

c) W przypadku  gdy wniosek o wyjaśnienie  treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  w 
lit. a),  Zamawiający nie  ma  obowiązku udzielania  wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

d) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w lit. b) nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku  o wyjaśnienie  treści SWZ. 

6) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem  o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

2. Sposób oraz termin składania ofert 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2021 r. do godz. 09.00 

2) Sposób składania ofert: 

a) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem miniPortalu. 

b) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, tj. osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

c) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

d) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ust. 2 ust. 1 ustawy oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zastrzeżenie z wykazaniem jego podstawy Wykonawca 
załącza do oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na miniPortalu zgodnie z instrukcją składania oferty dla 
Wykonawcy. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie ich odtajnieniem. 

a) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę/-y 
niewymienioną/-e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

3. Termin otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 r. o godz. 09:30 poprzez odszyfrowanie ofert przesłanych 
przez miniPortal. 
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2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

5) Informację  o zmianie terminu otwarcia ofert  Zamawiający opublikuje na miniPortalu. 

4. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  tj. do dnia 18.05.2021 r. 

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

3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3), wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium I: cena – waga kryterium 60% 

Kryterium II: termin gwarancji – waga kryterium 40% 

2) Sposób obliczenia punktów: 

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w 
kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów. 

Kryterium I:  

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:
   

Pc  = 
Cn 

×   100  ×  Wc  
Cob 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena” 

Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie 

Cob – cena oferty badanej 

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60) 

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Kryterium II:  

W kryterium „gwarancja” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu 
ofertowym terminu oferowanej gwarancji wg. następujących wymagań: 
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- 24 miesiące = 35 pkt 

- 36 miesięcy = 40 pkt  

Oferowana gwarancja nie może być niższa nić 24 miesiące. W przypadku zaoferowania gwarancji 
powyżej 36 miesięcy Wykonawca otrzyma punkty jak za 36 miesięcy.  

Pg – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”. 

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów,   
obliczoną według wzoru:  

P = PC + Pg  

P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę  

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w 
terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy. 

4) Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3), ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5) Wykonawca przed zawarciem umowy: 

 poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
Zamawiającego, 

6) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

7) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez 
Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie. 
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9. Załączniki do SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia z opisami szczegółowymi, 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 
 
 ..........................................................................................                                    
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 

                                                   
NR NIP / KRS: …………………………….. 

REGON: ………………………………..….. 

Telefon / Fax: ………………………………   

adres e-mail: ………………………….….                      

                                                                                                                                                ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Suski 
Ul. Kościelna 5b, 

34-200 Sucha Beskidzka 
 

FORMULARZ OFERTY 

dla postępowania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów 
samochodowych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 

Numer referencyjny postępowania: WE.272.2.2021 

 

 
Zadanie nr 1: pomoce dydaktyczne 
Zamówienie wykonamy za cenę: 

Numer 
zadania 

Wartość oferty netto Wartość VAT 
Wartość brutto 

liczbowo 
Oferowana 
gwarancja 

 
 

1 

Liczbowo Liczbowo Liczbowo  

 
 

   

Słownie Słownie Słownie  

 
 
 

   

 
Zadanie nr 2: pomoce dydaktyczne 
Zamówienie wykonamy za cenę: 

Numer 
zadania 

Wartość oferty netto Wartość VAT 
Wartość brutto 

liczbowo 
Oferowana 
gwarancja 

 
 

2 

Liczbowo Liczbowo Liczbowo  

 
 

   

Słownie Słownie Słownie  

 
 
 

   

Zadanie nr 3: pomoce dydaktyczne  
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Zamówienie wykonamy za cenę: 

Numer 
zadania 

Wartość oferty netto Wartość VAT 
Wartość brutto 

liczbowo 
Oferowana 
gwarancja 

 
 

3 

Liczbowo Liczbowo Liczbowo  

 
 

   

Słownie Słownie Słownie  

 
 
 

   

 
*Należy wypełnić i załączyć zamieszczony w SWZ opis szczegółowy dla zadania, na które składana jest 
oferta, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, który w niniejszym postępowaniu jest treścią oświadczenia 
woli (treść oferty). Niedołączenie do oferty wypełnionego zgodnie z instrukcją załącznika nr 1 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Oświadczamy, co następuje:  

1) Oświadczamy1, że nie jesteśmy /jesteśmy* :                                                                                                            

mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem*. 
       *Niepotrzebne skreślić 

2) Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany  
w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

5) Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowane postanowienia umowy 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6) Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić Podwykonawcy następujące części zamówienia 

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, o ile są znani)  
a) część ………………………………… nazwa Podwykonawcy …………………………………………………… 

7) Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią SWZ tj.: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3 

 

 
Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 

 
 

  

                                                 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane 
wyłącznie do celów statystycznych.  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie 
przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
3 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 3 do SWZ  
WYKONAWCA: 
……………………………….……… 

……………………………….……… 

……………………………………… 

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

 

......................, ...................... 
miejsce dnia 

 
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1  

USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie: 
- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP; 
- art. 109 ust. 1 pkt ....... Ustawy PZP  
(JEŻELI DOTYCZY NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT USTAWY PZP) 
 
Informacja na temat Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby 
(JEŻELI DOTYCZY) 
Informuję, że Podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu 
na podstawie: 
- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP; 
- art. 109 ust. 1 pkt ........ Ustawy PZP. 
 
(JEŻELI DOTYCZY NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT USTAWY) 
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. 
 
Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje  
(JEŻELI DOTYCZY) 
Oświadczenie o spełnianiu warunków 
Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu 
określone w pkt ....... SWZ.  
(NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT SWZ) 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
 
Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie: 
- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP; 
- art. 109 ust. 1 pkt ........ Ustawy PZP.  
 
(JEŻELI DOTYCZY NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT USTAWY PZP) 
 
Pouczenie o odpowiedzialności karnej Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): 
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 
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elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

 
Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowy 
 

zawarta w dniu .................................... r. pomiędzy: 
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, zwanym 
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu: 

Pana Józefa Bałosa Starostę Suskiego, 

Pana Zbigniewa Hutniczaka Wicestarostę Suskiego 
 
a 
 
firmą/…………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ….., z siedzibą …….., podmiotem wpisanym do 
KRS/CEIDG,  posiadającym numer NIP ……, REGON …., zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 
…. – ……  
 
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019, ze zm.) nr WE.272…..2021 r. na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki 
pojazdów samochodowych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.  
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§1 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
nr WE.272….2021 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę z dnia …. r. – stanowiące integralną część 
niniejszej umowy, Zamawiający nabywa od Wykonawcy pomoce dydaktyczne do pracowni mechatroniki 
pojazdów samochodowych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, zwane 
w dalszej części niniejszej umowy ,,pomocami dydaktycznymi” lub „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegóły dotyczące parametrów, modelu, typu i innych cech technicznych wyposażenia zawiera oferta 
Wykonawcy - Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o której mowa w ust.1.  

3. Przedmiot umowy określony w ust.1 zrealizowany będzie w terminie nie później niż do dnia 31.05.2021 r.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się podpisanie przez 
Strony Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z należytą starannością, zgodnie z:  

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie;  

2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.  

6. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) Zaoferowane wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie regenerowane i nie refabrykowane. 

2) Zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania 
na terenie RP.  

7. Zgodnie z treścią złożonej oferty z dnia ………Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona:  

7.1. samodzielnie bez udziału Podwykonawców 

7.2. z udziałem następujących Podwykonawców……..4. 

                                                 
4 Zapis zostanie dostosowany, zgodnie z treścią złożonej oferty.  

mailto:modernizacja@powiatsuski.pl


 
 

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 
tel: 033 875 79 46   

8. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 pkt. 7.1 w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy (-ów) jak za własne 
działania i zaniechania.  

§2 

1. Zamawiający upoważnia p. …. do kontaktów z Wykonawcą; tel.: (033) 875 79 46, e-mail: 
modernizacja@powiatsuski.pl  

2. Wykonawca upoważnia p. ….. do kontaktów z Zamawiającym; tel.: …., faks: …, e-mail: …...   

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej 
zmiany.  

§3 

1. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na adres Szkoły 
wskazany w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego sprzętu i jego 
wniesienia a także montażu, instalacji i zabudowy, uruchomienia, wdrożenia i przeszkolenia użytkownika, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Na dwa dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej lub faxem 
o planowanym terminie dostarczenia wyposażenia. Zamawiający może odmówić przyjęcia sprzętu 
dostarczonego w dni uznane przez Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza 
godzinami 07.00 - 15.00.  

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(dalej „k.c.”), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wraz z wyposażeniem. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 

4. W dniu i w miejscu dostawy wskazani przedstawiciele Zamawiającego dokonają, przy udziale 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, odbioru ilościowego wyposażenia. 

5. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności 
i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych, a także sprawdzeniu zgodności dostawy z terminem 
realizacji Umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego podpisanym przez Strony. 

6. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Ilościowego dokona Odbioru Jakościowego sprzętu, polegającego na sprawdzeniu poprawności działania 
wyposażenia wymienionego w Załączniku Nr 1. Dokonanie bez zastrzeżeń Odbioru Jakościowego, 
zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

7. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5 jakichkolwiek zastrzeżeń, w 
tym dotyczących braków ilościowych lub braków technicznych dostarczonego wyposażenia Zamawiający 
dokona odbioru częściowego w zakresie elementów, których nie dotyczą zastrzeżenia, a odbiór końcowy 
przedmiotu umowy nastąpi dopiero po usunięciu zastrzeżeń przez Wykonawcę. Wykonawca usunie 
zastrzeżenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczanej przez Wykonawcę partii wyposażenia niezgodnej z 
treścią zamówienia.  

8. Dopuszcza się podpisanie przez Zamawiającego w jednym dniu Protokołów Odbioru Ilościowego i 
Jakościowego, pod warunkiem zrealizowania dostawy należycie.  

§4 

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości: ….. zł z VAT (słownie: ……./100 
zł) tj. ….. zł netto (słownie: ……/100 zł) wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie ……..zł (słownie: 
……./100 zł). 

2. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności zawiera koszt zakupu wyposażenia, koszty 
transportu, koszty rozładunku, koszty wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także 
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wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka 
związane z realizacją zadania.  

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od 
daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury (faktury pisemnej doręczonej na 
adres Zamawiającego). 

4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 
przelewu.  

5. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności.  

6. Przepisy dotyczące tzw. ,,split payment” stosuje się. 

7. Dopuszcza się fakturowanie drogą elektroniczną. 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wyposażenie określone w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis 
przedmiotu zamówienia” gwarancji na okres: …………. miesięcy.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji określone są w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz w ofercie Wykonawcy. 

3. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu u Zamawiającego, z możliwością naprawy w serwisie 
Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. W przypadku naprawy wyposażenia 
poza siedzibą Zamawiającego czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia przekazania 
wyposażenia do naprawy. Wykonawca dostarczy wyposażenie zamienne, jeżeli czas naprawy przekroczy 
14 dni. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu 
rękojmi za wady. O ile nie wynika to z SWZ, to okres rękojmi jest nie krótszy od okresu gwarancji wynikającej 
z oferty Wykonawcy. 

5. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji wynika z przepisów kodeksu cywilnego. 

§6 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia, liczony od terminu określonego 
w § 1 ust.  3 - w wysokości 200 zł. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności 
określonych w § 7 ust. 1 –  w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy.  

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ilościowym lub jakościowym 
lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad w kwocie 50 zł za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki. 

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy mogą być dochodzone od Wykonawcy na 
zasadach ogólnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić należność na rachunek 
bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej lub w powiadomieniu przesłanym przez 
Zamawiającego o naliczeniu kar umownych, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości brutto umowy o której mowa w § 4 
ust. 1.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
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§7 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy, 
Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 
odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:  

1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającej trzydzieści (30) dni;  

2) gdy Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty. 

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania upoważnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy; w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o zaistnieniu której 
kolwiek z powyższych okoliczności.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 
wskazanych w art. 456 ust. 1-2 Ustawy Pzp.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§8 

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub 
przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, 
wynikających z niniejszej umowy.  

§9 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust.1 -2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) i pod rygorem 
nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji:  

2.1. zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”; Wykonawca na piśmie przedstawi 
okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Zmiana w tym zakresie 
nastąpi poprzez wydłużenie terminu o ilość dni odpowiadającą czasowi trwania przyczyn 
uzasadniających zmianę, nie dłużej jednak niż do 30 dni. 

2.2. zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika 
z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana w tym zakresie nastąpi poprzez wydłużenie 
terminu o ilość dni odpowiadającą czasowi trwania przyczyn uzasadniających zmianę;  

2.3. zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z 
udziałem Podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 
że Podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, 
w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany 
sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale Podwykonawców na samodzielną realizację 
przez Wykonawcę.  

2.4. zmiany sposobu spełnienia świadczenia objętego Przedmiotem Umowy, w szczególności: 
2.4.1. niedostępności na rynku pomocy dydaktycznych i/lub oprogramowania wskazanych w SWZ lub 

w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

2.4.2. pojawieniem się na rynku wyposażenia i/lub urządzeń i/lub oprogramowania nowszej generacji, 
zwiększających możliwości użytkowe Przedmiotu Umowy lub pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji, 
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2.4.3. konieczności wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych niż wskazane w SWZ, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w 
Umowie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2.4.4. konieczności wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa w 
zakresie wynikającym ze zmiany prawa, 

2.4.5. gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna 
dla Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, 

2.4.6. zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę 
niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,  

2.4.7. wydłużenia okresu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta sprzętu lub 
Wykonawcę,  

2.4.8. ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,  

2.4.9. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ realizację 
umowy.  

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145, ze zm.). W razie wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają 
postanowienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§11 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia 
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sadową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego  

§12 

Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.  

 
 
Zamawiający      Wykonawca  
      
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 
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