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Spis Rzeczy

Tom I
Instrukcja dla Wykonawców, formularz oferty, formularze załączników

Tom II
Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań

Tom III
Istotne postanowienia umowy, wzór umowy

Bełchatów, 16 września 2019r.
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TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, FORMULARZ OFERTY,
FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW
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Część I
Postanowienia ogólne

1.  Zamawiający:  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie reprezentowany przez Dyrektora
szkoły
Adres: 97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5
BIP: http://bip.zspzelowo.powiatbelchatowski.pl/
Strona internetowa: http://www.kilinski-zelow.edu.pl

2.  Prowadzący  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  Dyrektor  Zespołu  Szkół
Ponadpodstawowych  im. Jana Kilińskiego w Zelowie
Wszelką korespondencję do Zamawiającego z niniejszym postępowaniem, należy kierować na
adres:  Zespołu  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Zelowie,  97-425  Zelów,
ul. kilińskiego 5, tel. (044) 634 10 70, email: przetarg.zspzelow@gmail.com 
Wykonawcy  powinni  we  wszystkich  kontaktach  z  Zamawiającym  powoływać  się  na  nazwę
przedmiotu zamówienia.
Godziny pracy sekretariatu szkoły: poniedziałek - piątek 7³° - 15³°
3. Osoba/y upoważniona/e do kontaktu się z Wykonawcami: Pani Danuta Lis, tel. (044) 634 10 70.

4. Zamawiający  zaprasza  do  składania  ofert  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.

5.  Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją” i zgodnie z nią złożyć ofertę.

6.  O  udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile
spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ.

7. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający  nie
przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie
informacje, które mogą być niezbędne do opracowania i złożenia oferty.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10.  Wszelkie  rozliczenia  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  prowadzone  będą  w  złotych
polskich (PLN).

Część II
Przedmiot zamówienia

1.Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:

podstawowe kody:
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny

pomocnicze kody w przyporządkowaniu do poszczególnych Zadań:
Zadanie1:
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30200000-1 – Urządzenia komputerowe,
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
48600000-4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne,
Zadanie 2:
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne ,
Zadanie 3:
42661000 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo,
Zadanie 4:
42662000-4  - Sprzęt spawalniczy,
44315100-2  - Narzędzia spawalnicze,
42662100-5  - Elektryczny sprzęt spawalniczy.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pomocy dydaktycznych i  sprzętu dydaktycznego do
pracowni  szkolnych  w  celu  realizacji  zajęć  w  ramach  projektu  pn.:  „Zawodowo  mocni  –
zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia został podzielony na   części –   4 Zadań  
2.2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wykaz  rzeczowy  i  ilościowy  pomocy
dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego określają:
1) Opis przedmiotu Zamówienia, stanowiący TOM II SIWZ;
2) Istotne postanowienia umowy, wzór umowy, stanowiący  TOM III SIWZ  (Wzór umowy jest
tożsamy dla każdego z zadań zamówienia).
Przedstawione  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazania  na  produkty  z  podaniem  nazwy
producenta  lub  normy  należy  traktować  jako  przykładowe  ze  względu  na  zapisy  ustawy  Pzp
(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986),  z  uwzględnieniem  art.  29  -  31.  Jednocześnie  ilekroć  opis
przedmiotu zamówienia odwołuje się do konkretnych marek producentów oznacza to wymagany
przez  Zamawiającego  standard  jakościowy.  Zamawiający  dopuszcza  produkty  równoważne.
Oznacza  to,  że  Wykonawca  może  zaproponować  inne  produkty  niż  wyszczególnione  w opisie
przedmiotu zamówienia z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych. 
2.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszący
znamion użytkowania,  wolny  od wad,  który  musi  posiadać  cechy  i  parametry  określone  przez
Zamawiającego  w  SIWZ  z  kartami  gwarancyjnymi  wyrobów  wraz  z  informacją  o  warunkach
udzielonej  gwarancji  oraz  sposobie  postępowania  w  przypadku  konieczności  uruchomienia
procedury  gwarancji  przed  producentem.  Produkty  muszą  być  zapakowane  w  oryginalne
opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące każdy z produktów.
Dostarczone  pomoce  dydaktyczne i  sprzęt  dydaktyczny powinny wpisywać  się  w wyposażenie
pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego zgodnie z katalogiem
określonym przez MEN www.efs.men.gov.pl  do wglądu:
– Wytyczne  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  z  udziałem  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
– Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów (link):
http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni 
Uwaga: Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje zasadę neutralności dla potrzeb realizacji
zakupów pomocy dydaktycznych i oprogramowania. Wybór rodzaju zakupu jest swobodną decyzją
ich  dyrektorów  i  nauczycieli,  uwarunkowaną  możliwościami  technicznymi  i  finansowymi  oraz
ukierunkowaną na zapewnienie uczniom treści edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów
nauczania. Zamieszczone katalogi zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni i stanowią
wskazówkę dla realizujących zakupy wyposażenia pracowni. Należy kierować się racjonalnością
zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.
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Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 4 ustawy o systemie oświaty do zadań organu prowadzącego szkołę lub
placówkę należy w szczególności wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych.

UWAGA !
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapoznanie  się  z  w/w  dokumentami.  W  przypadku
rozbieżności  Wykonawca  w  trakcie  procedury  przetargowej  winien  wystąpić  do
Zamawiającego z zapytaniem w terminie określonym w ustawie Pzp w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.

Część III
Pozostałe informacje dotyczące zamówienia

1. 1. Podział zamówienia na części
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę
obejmującą jedno zadanie,  ofertę obejmującą dwa zadania itd.  lub ofertę obejmującą wszystkie
zadania, wyceniając odrębnie każde z zadań.
1.2. Zamówienia wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.3. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp
Zamawiający  nie  przewiduje udzielenia  zamówień,  o których mowa w art.  67 ust  1  pkt  6 i  7
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Część IV
Termin realizacji zamówienia

Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot
zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Część V
Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
1.2.  Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp
1.3. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z konkretnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. Wykonawcy, którzy spełniają warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.5. Wykonawcy, którzy spełniają warunki zdolności technicznej lub zawodowej (dot. Zadania 4)
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym
okresie,  wykonał  (zakończył)  co  najmniej  jedną  dostawę  sprzętu  tego  typu  co  przedmiot
zamówienia wskazany w Zadaniu 4, o wartości co najmniej 60 000,00 zł lub kilka dostaw sprzętu
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tego  typu  co  przedmiot  zamówienia,  o  łącznej  wartości  co  najmniej  60  000,00  zł  przy  czym
minimalna wartość pojedynczego składowego zamówienia nie może być mniejsza niż 20 000,00 zł.

2.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  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.
2.1. Wykonawca w takiej  sytuacji  musi  udowodnić Zamawiającemu,  że realizując zamówienie,
będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.  
2.2. 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 zachodzi wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  i ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp
2.3. 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.
2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
–  na  którego  zasobach  polega  Wykonawca  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w terminie  określonym przez  Zamawiającego  zastąpił  ten
podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub niezbędną
sytuację finansową lub ekonomiczną.

Część VI
Wykaz oświadczeń/ dokumentów, składanych w toku postępowania 

o zamówienie publiczne

Zgodnie z art.  24aa. ust.  1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  a następnie
zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykaz  oświadczeń  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu  wstępnego  potwierdzenia,  że  nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Do  oferty  Wykonawca  dołącza aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  własne
stanowiące  wstępne  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o treści Załącznika Nr 2 do SIWZ.
1.2.  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie
składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te
potwierdzają  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia
w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnienie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
1.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, oświadczenie
własne  stanowiące  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  oraz  braku  podstaw  do
wykluczenia Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1. (Załącznik Nr 2
do SIWZ)
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2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca najwyżej oceniony składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp.
2.1. Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2.1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.1.2. 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  niniejszym punkcie,  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 luz gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty te  powinny być wystawione nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.1.3. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2.2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a
ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych  w art. 22 a przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Części VI SIWZ.

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca najwyżej oceniony składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp.
3.1.  Wykaz  dostaw wykonanych,  a  w przypadku  świadczeń  okresowych lub  ciągłych  również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie
z  Wykazem  wykonanych  dostaw  –  Załącznik  Nr  3  do  SIWZ  (dot.  Zadania  4).  Załącznik
Nr 3 może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej ze zgodność z oryginałem.
3.1.2. Dowody potwierdzające wykonane dostawy, o których mowa w pkt 3.1.
3.1.2.1. Referencje, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.
3.1.2.2. Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
3.1.2.3. Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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4. Inne dokumenty, składane przez Wykonawców po otwarciu ofert:
4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa  w  art.  86  ust.  5,  przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie (bez  wezwania)
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp o treści Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca  może przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym Wykonawcą  nie  prowadzą  do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie powinno być
złożone w oryginale, w formie pisemnej.
W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  w/w  oświadczenie
składa oddzielnie w swoim imieniu każdy z Wykonawców.

5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez  jednostki  certyfikujące  spełniające wymogi europejskich  norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,  w którym Wykonawca ten ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  wskazujące  na  dokumenty  stanowiące  podstawę  wpisu  lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1-3.  

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa  powyżej,  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenie lub dokumenty.

7. W przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  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, 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,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Część VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Forma pisemna jest zastrzeżona dla:
1)  złożenia  oferty,  oświadczeń,  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
2) wycofania bądź zmiany oferty,
3) uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp.
Wskazane  powyżej  dokumenty  Wykonawca  może  dostarczyć  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188. z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.

3. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  inne  niż  wymienione  w  ppkt.  2
Zamawiający i Wykonawca będą przekazywać faksem lub drogą elektroniczną, mając jednak na
uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
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4. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  faksem lub  drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że
mógł zapoznać się z ich treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania np.  poprzez odesłanie faksem podpisanej  pierwszej  strony dokumentu lub wysłanie
zwrotnego e-mila.

5. Osobami uprawnionymi  do  kontaktów z  Wykonawcami  ze  strony Zamawiającego  są  osoby
wymienione w I TOMIE SIWZ Część I pkt. 3.

Część VIII
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie,  jednak nie później  niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu  składania  ofert,  tj.  nie  później  niż  do  końca  dnia  07.10.2019r. Jeżeli  wniosek
o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  po  upływie  terminu  składania  wniosku,  lub  dotyczy
udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnienia  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpatrzenia. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania pytań za pomocą faksu lub e-maila.

3. Wyjaśnienia  Zamawiającego  wraz  z  treścią  pytań,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  zostaną
zamieszczone na  stronie  internetowej  Zamawiającego,  na  której  są  zamieszczone  SIWZ.  Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy
udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania.

4. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku
o wyjaśnienia treści SIWZ.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu  składania  ofert  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  w  ten  sposób  zmianę  treści  SIWZ,
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej,  na której jest  zamieszczona SIWZ. Zmiana ta
będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.

6.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.

Część IX
Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta na Zadanie 4:  Sprzęt i narzędzia do pracowni spawalniczej, do którego Wykonawca
przystępuje  musi  być  zabezpieczona  wadium w wysokości  3  000,00 zł    (s  łownie:  trzy  tysiące  
złotych 00/100).
Na pozostałe zadania Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym w Części XIII SIWZ
pkt. 1. Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione poprawnie gdy zostanie zaksięgowane na
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rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  W wymienionym przypadku
dołączenie  do  oferty  kopii  polecenia  przelewu  wystawionego  przez  Wykonawcę  nie  jest
wystarczający  do  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  terminowego  wniesienia  wadium  przez
Wykonawcę.

3. Wykonawca na Zadanie 4 winien wnieść wadium w formie pieniądza lub innej formie, o której
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp za pomocą przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego  
30  1560  0013  2001  2953  7000  0001 z  adnotacją:  Wadium  przetargowe  –  Dostawa  pomocy
dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych   w związku z realizacją projektu
pn.:  „Zawodowo  mocni  –  zwiększenie  oferty  edukacyjnej  Kilińskiego”.  Zadanie  4:  Sprzęt
i narzędzia do pracowni spawalniczej

4. Jeżeli wadium wniesione będzie w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanej zapłaty.

5. Zamawiający  będzie  dokonywał  zwrotu wadium zgodnie  z  zasadami określonymi w art.  46
ustawy Pzp

Część X
Termin związania ofertą

1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część XI
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy składają oferty przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami i treścią niniejszej
SIWZ.
1.1. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedno zadanie, ofertę obejmującą dwa zadania itp.,
lub ofertę obejmująca wszystkie zadania, wyceniając odrębnie każde z zadań.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
tj. sporządzona czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym,
w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcia zapisów.

3. W terminie określonym w Części XIII Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty Załącznik
Nr 1 do SIWZ oraz inne wymagane załączniki.

4. Dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił  wzory  w formie  formularzy  załączonych  do
niniejszej SIWZ winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i  wierszy.  W  związku  z  dopuszczeniem  przez  Zamawiającego   możliwości  składania  ofert
częściowych,  Wykonawca  winien  złożyć  formularz  cenowy  odpowiedni  do  danej  części
zamówienia, dla której składa ofertę, natomiast w części, do której Wykonawca nie będzie składał
oferty winien wpisać „nie dotyczy”.

5. Oferta  oraz  wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  muszą  być  podpisane  przez  osobę/y
uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem
rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Za podpisanie
uznaje  się  własnoręczny podpis  z  pieczątką  imienną lub  czytelnie  imię  i  nazwisko osoby(-ób)
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upoważnionej(-ych)  do  reprezentowania  zgodnie  z  formą  reprezentacji  Wykonawcy  określoną
w  dokumencie  rejestrowym  lub  innym  dokumencie  właściwym  do  formy  organizacyjnej,
pozwalającą  na  identyfikację  imienia  i  nazwiska.  Jeżeli  oferta  będzie  podpisana  przez
pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisane  przez  Zamawiającego  w  Części  II  SIWZ  pkt.  2.2.,  jest  zobowiązany  wykazać,  że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6.1.  W przypadku, gdy wybrany produkt nie jest oznaczony marką Wykonawca jest zobowiązany
podać nazwę producenta danego produktu oraz – jeśli istnieją -  „kod, symbol, numer katalogowy,
typ oferowanego produktu celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny lub
szczegółowo  opisać  parametry  w  taki  sposób  by,  jednoznacznie  wskazywać  jeden  produkt  ze
wszystkimi  wymaganymi  parametrami.  Wypełnienie  pola  „nazwa marki”  sformułowaniem np.:
„zgodnie  z  zapisami  SIWZ”  nie  będzie  akceptowane  przez  Zamawiającego  jako  poprawnie
wypełnione  pola  z  uwagi  na  niedopełnienie  wymogu  szczegółowości  i  jednoznaczności  opisu
zaoferowanego produktu.

7. 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.

8. Zamawiający,  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9.  Wszystkie  miejsca w których Wykonawca naniósł  poprawki powinny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę. W przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane.

10.  Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  w  kopercie  lub
nieprzezroczystym  opakowaniu  zamkniętym  w  sposób  trwały,  które  będzie  zaadresowane  na
Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Oferta w postępowaniu na dostawę
pomocy  dydaktycznych  i  sprzętu  dydaktycznego  do  pracowni  szkolnych  w  związku
z  realizacją  projektu  pn.:  „Zawodowo  mocni  –  zwiększenie  oferty  edukacyjnej  Kilińskiego”  
NIE OTWIERAĆ przed 11.10.2019 r., godz. 13:15
Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu
do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego).

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.  11 pkt.  4 ustawy z dnia
16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1010
z  późn.  zm.),  tj.  przez  tajemnice  przedsiębiorstwa  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości
publicznej  informacje  techniczne  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne
informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.

12. Zamawiający nie ujawni informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie oferta wraz z załącznikami
może zostać ujawniona/ udostępniona zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz
adresu Wykonawcy, informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.

13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej
kopercie i opatrzone klauzulą, „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie
poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

Część XII
Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Cenę oferty należy obliczyć na Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ). W Załączniku Nr 1
należy  podać  cenę  BRUTTO  w  złotych  polskich  PLN  (tj.  netto  wraz  z  podatkiem  VAT),  za
wykonanie przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdego zadania.
Na każde zadanie, na które Wykonawca będzie składał ofertę należy złożyć oddzielny Formularz
cenowy.  Formularz oferty musi zawierać wycenę wszystkich elementów   p  rzypadających na  
dane zadanie.

2. Obliczona  przez  Wykonawcę  cena  oferty  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  bezpośrednie
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamówienia,  a szczególnie  informacje,  wymagania i  warunki podane
w niniejszej SIWZ.

3. Cena oferty musi uwzględniać transport, dostawę oraz przeszkolenie nauczyciela/ li kształcenia
zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu dydaktycznego.

4. Zaoferowana cena oferty powinna być wskazana w walucie polskiej  (PLN), z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  o  cenach
towarów i usług (Dz. U. Z 2019 r. poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).

5. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm.).

6. Zaoferowana cena musi być podana liczbą i słownie. W przypadku kiedy cena podana cyfrą
będzie różna od tej podanej słownie, Zamawiający za prawidłową uzna cenę, podaną słownie.

7. Ustalona w ten sposób cena oferty ma charakter stały i  niezmienny, niezależnie od kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp
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8. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca wykorzystał wszelkie środki mające na
celu prawidłowe ustalenie ceny oferty.

9.  Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu
oferty)  czy  wybór  jego  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez  kwoty  podatku  VAT.  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  doliczy  do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Część XIII
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  należy  złożyć   w  sekretariacie  siedziby  Zamawiającego:  Zespół  Szkół
Ponadpodstawowych  w  Zelowie,  ul.  Kilińskiego  5,  97-425  Zelów,  nie  później  niż  do  dnia
11.10.2019 r. do godz. 13:00 Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia
oferty pod wskazany adres.

2. Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  nastąpi  w  dniu  11.10.2019  r. o  godz.  13:15 w  siedzibie
Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5,  97-425 Zelów,
Sekretariat

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, oddzielnie na każde zadanie.

5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości.

6. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej
http://www.kilinski-zelow.edu.pl  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. Wykonawca  może  zmienić  lub  wycofać  złożoną  w  postępowaniu  ofertę,  poprzez  złożenie
Zamawiającemu, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie zmieniające lub wycofujące złożoną ofertę musi być podpisane przez Wykonawcę
lub  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy.  W  celu  wykazania  umocowania  do
działania  w imieniu Wykonawcy, należy wraz z oświadczeniem złożyć dokument, z którego będzie
wynikało umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub
centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej  lub  stosowne  pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
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8. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie lub wycofujące ofertę, należy złożyć
w sposób i formie przewidzianej w Części XI SIWZ dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperta
zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenia „ ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE
OFERTY”.  Zamawiający  w  trakcie  otwarcia  ofert  otworzy  kopertę  z  „OFERTĄ”  ZMIANĄ
OFERTY” i jeżeli zmiana dotyczyć będzie informacji określonych w art 86 ust. 4 ustawy Pzp, to
Zamawiający odczyta wskazane w oświadczeniu informacje.

Część XIV
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując
im odpowiednio wagę:
1) cena brutto za realizację zamówienia – waga kryterium – 60 %
2) okres gwarancji jakości – waga kryterium – 40 %

2. Przyjmuje się, że 1% =  1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

3. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

4. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1) dla kryterium „ceny” (C) – maksymalnie 60 pkt

 Cn
C  =  ----------  x 60 pkt

Cob
gdzie :
C - oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena
Cn - oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - oznacza cenę brutto ocenianej oferty

2) dla kryterium  „okres gwarancji jakości” (OG), maksymalnie 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji, obejmującej przedmiot zamówienia, zaoferowany przez Wykonawcę
musi  wynosić  minimum 24  miesiące  licząc  od  daty  odbioru  przedmiotu  umowy.  Wykonawcy
w złożonych ofertach mogą zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy.
Okres oferowanej gwarancji Wykonawcy podają w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1
do  SIWZ.  Za  zaoferowanie  gwarancji  na  minimalny  wymagany  przez  Zamawiającego  okres  
tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma „0” punktów.
Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji ponad wymagany przez Zamawiającego
okres 24 miesięcy w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma 40 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji o 24 miesiące.
Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji o 12 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej  ofercie  nie  wskaże  żadnego okresu gwarancji,
Zamawiający przyjmuje podstawowy (minimalny) 24 miesięczny okres gwarancji.
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3) każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana według wzoru:

            Clp = C+OG
gdzie:
Clp - całkowita/łączna liczba punktów ocenianej oferty
C - punkty przyznane w ramach kryterium „cena”
OG - punkty przyznane w ramach kryterium „ okres gwarancji jakości”

5. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz
ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza.

7.  Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana oferta,  która  uzyska  najwyższa  łączną  liczbę  punktów
przyznaną wg wzorów wskazanych powyżej, tj. w pkt 4.

8.  Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

Część XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XVI
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych we wzorze umowy, przedstawiony w TOMIE III SIWZ

2. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.

3. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa
w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego – nie później niż
dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowy
o współpracy podmiotów działających wspólnie.

5.  W  przypadku,  gdy  umowę  podpisuje  inna  osoba/osoby  niż  wskazana(e)  w  dokumentach
rejestrowych  należy  złożyć  pełnomocnictwo  do  zawarcia  umowy  w  imieniu  Wykonawcy.
Pełnomocnictwo  musi  być  udzielone  przez  osobę/osoby  upoważnione  zgodnie  z  wypisem
z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione
zgodnie z wypisem.
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6. W  przypadku  wyboru  tego  samego  Wykonawcy  na  więcej  niż  jedną  część  zamówienia,
Zamawiający przewiduje (dopuszcza możliwość) podpisania jednej umowy, obejmującej te części
zamówienia, dostosowując odpowiednio zapisy umowy.

Część XVII
Środki ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego

W  niniejszym  postępowaniu  stosuje  się  przepisy  dotyczące  odwołania  i  skargi  zgodnie
z Działem VI ustawy Pzp

Część XVIII
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
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,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej
http://www.kilinski-zelow.edu.pl 

3. Jeżeli Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia   należytego  wykonania
umowy,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejsza  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 Pzp

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
Wykonawca  ma  możliwość  przesyłania  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

17

http://www.kilinski-zelow.edu.pl/


Część XIX
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
„RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie,  
ul.  Kilińskiego  5,  97-425  Zelów,  reprezentowany  przez  Panią  Grażyna  Frontczak  –  Dyrektora
szkoły;
 inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  szkole  jest  Pan  Arkadiusz  Liguziński,  kontakt:
i  od_zelow  @  one  t.pl
 Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  “Dostawa  pomocy
dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu
pn.:  „Zawodowo mocni  –  zwiększenie  oferty  edukacyjnej  Kilińskiego” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.  6  ust.  1  lit.  c
RODO.
______________________________
* Wyjaśnienie:  informacja  w  tym  zakresie  jest  wymagana,  jeżeli  w  odniesieniu  do  danego  administratora  lub  podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać

integralności protokołu oraz jego załączników.
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*** Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Część XX
Informacje końcowe

W sprawach nie  uregulowanych niniejszą Specyfikacją  obowiązują przepisy zawarte  w ustawie
Pzp,  a  w  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  ustawą  będą  stosowane  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

Część XXI
Załączniki do specyfikacji

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu i Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw (dot. Zadania 4)
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik Nr 5 –  Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających 
z RODO
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Załącznik Nr 1

                      FORMULARZ OFERTY                          
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

                                                                                                                           

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

                                                                                                                                      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego 
do pracowni szkolnych

w związku z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej
Kilińskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

dla ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZELOWIE
reprezentowanego przez Dyrektora szkoły

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia nieprzekraczającej 221.000 euro na:

Zadanie …..: …..............................................................................................................
(należy wpisać nr zadania i pełną nazwę)

Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ za cenę ryczałtową:

NETTO ...................... zł  + podatek VAT …......... zł = BRUTTO ........................ zł

słownie kwota BRUTTO : ....................................................................................................................

Zobowiązuję/my  się  do  udzielenia  pisemnej  gwarancji  jakości dla  powyższego
zadania w okresie 24/ 36/ 48* miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

* prawidłowe podkreślić/ zakreślić

UWAGA!  Za  zaoferowanie  gwarancji  na  minimalny  wymagany  przez  Zamawiającego  okres
tj. 24 miesiące Wykonawca otrzyma „0” punktów.
Wykonawca otrzyma 40 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji o 24 miesiące.
Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji o 12 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnego okresu gwarancji skutkować
będzie odrzuceniem takiej oferty.

WAŻNE! 
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Formularz  oferty  musi  zawierać  wycenę  WSZYSTKICH  elementów
p  rzypadających na dane Zadanie  

LP.

Opis techniczny, wskazujący
wszystkie dane techniczne 

z opisu przedmiotu zamówienia
TOM II

Ilość
Cena

jednostkowa
BRUTTO

Razem
BRUTTO

Nazwa artykułu 
i oferowanej marki*

* W przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką Wykonawca jest zobowiązany podać „nazwę producenta

danego produktu”,  „kod,  symbol,  numer  katalogowy,  typ oferowanego produktu” celem identyfikacji  oferowanego

produktu w sposób jednoznaczny.

Niniejszą ofertę składa (wypełnić drukowanymi literami):
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................
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tel./ fax ...................................................................................................................................................

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

REGON .........................................................  NIP ...............................................................................
Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:

Ja/My*, niżej podpisany/a* i niniejszym oświadczam/y*, co następuje:
1. Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  w  dalszej  treści  SIWZ,  wraz  z  wyjaśnieniami
i zmianami.
2.  W pełni i bez zastrzeżeń akceptuję/my* warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane
w SIWZ.
3. Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami dla danego, zadania na które składam/y* ofertę.
4. Informuję/my*, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa prowadzić będzie do

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

Wartość towaru bez kwoty podatku

VAT

UWAGA! Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacje o tym, że wybór oferty

Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5. Składam/y* niniejszą ofertą w imieniu własnym*/jako Wykonawca/y* wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie
niniejszego zamówienia.
6.  Oświadczam/my*,  że  zamówienie  zrealizujemy  przy  udziale  podwykonawcy/ców*,

tj. ................................................................................................................................................

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

7. Oświadczam/my*, 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 przedstawieniu informacji.

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)* 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
    
                                                                                                                   

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

                                                                                                                                      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 25a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku
z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy oświadczam/y*, co następuje:

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY

Spełniam/y*, warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam/y*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w SIWZ, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

Imię i nazwisko lub
nazwa/firma

Adres/ siedziba Zakres, w jakim Wykonawca
polega na zasobach innego

podmiotu

Załącznik:

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.
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INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY

Oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ów:

Imię i nazwisko lub
nazwa/firma

Adres/ siedziba

Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku
z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020   

reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY

Oświadczam/y*, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp
Oświadczam/y*, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do Mnie/Nas* 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).  Jednocześnie
oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp
podjąłem/podjęliśmy* następujące środki naprawcze:
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania
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                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

                      
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA

Oświadczam/y*,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuję/emy  się
w niniejszym postępowaniu, tj.:

Imię i nazwisko lub
nazwa/firma

Adres/siedziba NIP/PESEL KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA

Oświadczam/my*,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych
podwykonawcą/ami: …..........................................................................................................................
                                         (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL/KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                                         oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3

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

                                                                                                                                      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw
dla Zadania 4:    Sprzęt i narzędzia do pracowni spawalniczej   

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku
z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy przedkładam/my* poniższy wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy
– w tym okresie:

Wykaz wykonanych dostaw

LP. Nazwa i adres
odbiorcy

Rodzaj wykonanych/
zakończonych dostaw

Data wykonania
dostawy (d-m-r)

Wartość wykonanych/
zakończonych dostaw

Oświadczam/my* że:
-   poz./LP.  ….... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę,
-  poz./LP. …..... wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane
nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                  oświadczenia  woli  w imieniu  Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4

                                                                                                                    

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

                                                                                                                                      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku
z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy oświadczam, co następuje:
w związku z art.  24 ust.  1 pkt 23 Ustawy Pzp świadom/i odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam/my*, że Wykonawca:

nie należy/my*  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli
oferty w niniejszym postępowaniu.**

należę/my* do grupy kapitałowej**, w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji  i  konsumentów (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  369),  w skład  której  wchodzą  następujący
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:**
 

Lp. Nazwa (firma)/imię i nazwisko
Adres siedziby/

adres zameldowaniu

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                    oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

** W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum).

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5

                                                                                                                    

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

                                                                                                                                      (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
wynikających z RODO

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku
z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Oświadczam/y*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

 

.......................................................                                    ........................................................
                (miejscowość i data)                                                                      (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

                                                                    oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skreślić

**  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 treść  oświadczenia Wykonawca nie  składa

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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TOM II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
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Zadanie 1: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie do pracowni nauki zawodu
technik informatyk

LP. Nazwa artykułu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość

1. komputer stacjonarny
klasy PC

Procesor:
- x86-64, najnowszej generacji,
- wykonany w technologii 14 nm,
- min. 6 rdzenie/6 wątki,
- częstotliwość pracy min. 3.00 – 4.40 (turbo) GHz
- pamięć podręczna L2 – min. 1,5 MB,
- pamięć podręczna L3 – min. 9 MB,
- max. pobór mocy 95 W
Układ graficzny:
zewnętrzny układ graficzny (karta graficzna), wyposażony w 
min. 2 GB własnej pamięci RAM, obsługujący DirectX 12.
Płyta główna:
- karta sieciowa Ethernet (RJ45),
- zintegrowana karta dźwiękowa
- pamięć RAM: obsługa min. 16GB, min. 2 gniazda (sloty), 
min. jeden wolny
- panel I/O: DVI-D, HDMI, min. 1 USB 3.0, min. 2 x USB 
2.0, porty audio, porty PCI-Express x1 (min. x3)
Pamięć RAM: 
DDR4 min. 2133MHz CL15-15-15, min. 2 x 4 GB.
HDD: min. 1 TB.
Napęd DVD:
- interfejs Serial ATA, zapis CD, DVD, poj. pamięci 
podręcznej min. 1536kb
Obudowa:
- typu Tower,
- zasilacz min. 500W,
- porty USB i audio na przednim panelu.
Mysz komputerowa:
- optyczna o rozdzielczości min. 600 DPI
- min. dwa przyciski + rolka.
Klawiatura:
- w układzie QWERTY – US,
- 102 klawisze + klawiatura numeryczna,
- długość przewodu min. 1,3 m,
System operacyjny:
- Microsoft Windows 10 Professional PL OEM, wersja 64 
bitowa.
- zainstalowany,
Monitor:
21,5 – 22 cale, rzeczywista rozdzielczość 1920x1080 
(FullHD), typ matrycy: VA, matowa, format 16:9, głośniki.

9 szt.
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Zadanie 2: Oprogramowanie do projektowania graficznego 

LP. Nazwa artykułu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość

1. Oprogramowanie
Corel Draw z 
licencją

-narzędzie  do  grafiki  wektorowej,  retuszu  i  edycji  zdjęć

-min 6000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów
grafik na pojazdy,

• - min 900 zdjęć o wysokiej rozdzielczości,
• min 900 czcionek TrueType i OpenType,

• min 100 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów,
• min 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych 

i tonalnych,
- licencja Classroom 15+1 dla instytucji EDU.

1 zestaw
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Zadanie 3: Sprzęt i narzędzia lutownicze do pracowni szkolnej

LP. Nazwa artykułu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość

1. stacja lutownicza z 
zestawem grotów

Stacja lutownicza HOT-AIR (gorące powietrze),
stacja lutownicza kolbowa.
stacja lutownicza cyfrowa, płynna regulacja temperatury od 200°C 
do 480°C
stabilizacja temperatury
pobierana moc: 75W
kolba zasilana niskim bezpiecznym napięciem 24V
cyfrowy wyświetlacz temperatury 
na wyświetlaczu REALNY ODCZYT temperatury z grota
wykonanie ESD (zabezpieczenie antystatyczne zbieraniem się 
ładunku elektrostatycznego)
ceramiczna grzałka zintegrowana z termoparą
bardzo lekka kolba nie powodująca zmęczenia dłoni
szeroki wybór opcjonalnych grotów i dysz
informacja o stanie pracy grzałki
płynna regulacja wydmuchiwanego powietrza (wbudowany w stację 
kompresor)
zapasowe groty: 1mm (1 sztuka), 0,4mm (1 sztuka), 
2mm (1 sztuka)

9 szt.

2. rozlutownica 
(odsysacz cyny)

wskazania temperatury na LCD
grzałka ceramiczna
napięcie zasilania: 220-240V AC
moc grzałki ceramicznej:80W
moc całkowita 130W
moc pompy 600mm Hg
temperatura 160-480 st. C
zapasowe groty rozlutownicy - 1mm (2 sztuki), 
1,3mm (2 sztuki) 
zapasowe filtry - 6 sztuk

9 szt.

3. zestaw pęset 
antystatycznych 

- pęseta antymagnetyczna zakrzywiona o długości 116mm ze stali 
nierdzewnej,
pęseta antymagnetyczna prosta o długości 122mm ze stali 
nierdzewnej o rozwarciu 10mm,
- pęseta antymagnetyczna prosta o długości 142mm ze stali 
nierdzewnej o rozwarciu 12mm,
- pęseta antymagnetyczna prosta o długości 120mm ze stali 
nierdzewnej o rozwarciu 12mm z izolowaną rękojeścią,
- pęseta antymagnetyczna prosta o długości 135mm ze stali 
nierdzewnej z izolowaną rękojeścią,
- pęseta antymagnetyczna prosta o długości 122mm ze stali 
nierdzewnej o rozwarciu 8mm.

9 zestawów

4. zestaw szczypiec - szczypce wygięte 125 mm,
- szczypce proste 125mm,
- szczypce kombinerki 120mm,
- szczypce kombinerki 125mm,
- szczypce boczne tnące 110mm,
- szczypce czołowe tnące 110mm.

9 zestawów

5. mata stołowa 
antystatyczna

wymiary maty : +/- 50 x 70cm z przewodem uziemiającym,
grubość maty +/- 2mm.

9 szt.
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6. elementy do nauki 
lutowania THT 

- koszyk na cztery baterie AA z wyłącznikiem i pokrywką,
- baterie alkaliczne AA – 4 szt.,
- kolorowe diody LED 5mm – 16 szt. w tym: 5 sztuk zielonych, 
5 sztuk czerwonych, 5 sztuk żółtych, 1 sztuka niebieskiej,
- przełącznik DIP switch 5 polowy czerwony - 2 szt.,
- kondensatory elektrolityczne 10uF/50V 105C THT - 10 szt.,
- kondensatory elektrolityczne 220uF/25V 105C THT - 10 szt.,
- kondensatory ceramiczne 100nF/50V THT - 10 szt.,
- diody LED 5mm RGB ze wspólną anodą - 2 szt.,
- rezystory THT 1/4W 56kΩ - 30 szt.,
- rezystory THT 1/4 W 100Ω - 30 szt.,
- rezystory THT 1/4 W 1kΩ - 30 szt.,
- rezystory THT 1/4 W 10kΩ  - 30 szt.,,
- wtyk goldpin 2x40 prosty raster 2,54mm - 2 szt.,
- przyciski typu tact Switch 6x6, 4,3mm THT z czterema 
wyprowadzeniami - 5 szt.,
- uniwersalny układ czasowy NE555 w obudowie THT - 1 szt.,
- podstawki DIP 8 pin do układów w obudowie THT - 5 szt.,
- tranzystory bipolarne NPN BC546B 65V/0.1A - 5 szt.,
- potencjometry montażowe leżące 20kΩ  - 5 szt.,
- złącza ARK KF301 raster 5mm 2 pin - 4 szt.,
- zestaw dedykowanych płytek PCB do lutowania - 5 szt.

18
zestawów

7. lampa warsztatowa 
z lupą i 
oświetleniem 
LED

-duża (powyżej 120mm) szklana soczewka o powiększeniu 
5 dioptrii,
-podświetlenie min 60 szt. LED SMD,
- regulowane ramię mocowanie do stołu, blatu za pomocą uchwytu 
montowanego na jego brzegu (grubość 1,25cm – 6,25cm),
- napięcie zasilania: AC 220-240V / 50Hz,
- niski pobór mocy,
- niska emisja ciepła.

9 szt.

8. podstawka, uchwyt 
montażowy

podstawka do stosowania przy naprawie płytek PCB 
z regulowaną szerokością płyty oraz kąta położenia płyty PCB, 
regulacja w zakresie 360o, 
maksymalny rozmiar płytki 20cmx14cm.

9 szt.

9. niezbędnik 
warsztatowy

spoiwo lutownicze w postaci cyny LC 60 o średnicy 0,70 mm 
w szpuli o masie 100g
- odsysacz do odprowadzania nadmiaru cyny z metalowym 
korpusem o średnicy 20mm, długość urządzenia 190mm,
- plecionka do usuwania nadmiaru cyny o szerokości 2mm i długości
1,5m,
- topnik w płynie typu no clean, opakowanie o pojemności 15ml,
- obcinaczki boczne o długości 110mm typu 21X, uchwyt w kolorze 
czerwonym,
- uchwyt montażowy z lupą powiększającą oraz dwoma chwytakami 
ułatwiającymi lutowanie,
- okulary ochronne do zastosowań elektronicznych, uchwyt na nosie 
z miękkiego plastiku, zauszniki z otworami do zamontowania 
łańcuszka lub sznurka,
- zestaw wkrętaków precyzyjnych (4 płaskie - 1,4mm – 2mm – 
2,4mm -3mm oraz 2 krzyżowe PH0 i PH1) - całość zapakowana 
w kasetkę,
- kuferek do przenoszenia elementów zestawu, plastikowy 
z 6 przegródkami.

9 zestawów

10. elementy do nauki 
lutowania

- płytka stykowa 400 otworów o wymiarach +/- 82,5 x 53 mm, 
posiadająca paski (niebieski i czerwony) oznaczające polaryzacje 
zasilania – 1 szt.,
- przewody połączeniowe męsko – męskie , różnej długości w 
rozmaitych kolorach , do łączenia pól na płytkach stykowych - 
15 szt.,
- tranzystor BC 546 – 2 szt.,

18
zestawów
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- tranzystor BC556 – 2 szt.,
- tranzystor BS170 – 2 szt.,
- bateria 9V alkaliczna z dedykowanym zatrzaskiem – 1 szt.,
- rezystory przewlekane 100 Ohm - 10 szt.,
- rezystory przewlekane 330 Ohm - 10 szt.,
- rezystory przewlekane 1kOhm - 10 szt.,
- rezystory przewlekane 10kOhm - 10 szt.,
- potencjometr montażowy 10kOhm - 1 szt.,
- kondensatory 100nF - 5 szt.,
- kondensatory 220μF - 4 szt.,F - 4 szt.,
- kondensatory 1000μF - 4 szt.,F - 2 szt.,
- przekaźnik z cewką z napięciem 5 – 1szt.,
- diody 1N4148 - 5 szt.,
- diody LED 5mm zielone - 5 szt.,
- diody LED 5mm czerwone - 5 szt.,
- diody LED 5mm niebieska - 1 szt.,
- stabilizator liniowy 7805 5V - 2 szt.,
- miernik uniwersalny do pomiaru napięcia stałego do 1000V i 
zmiennego do 750V, natężenia przepływu prądu stałego do 10A oraz 
rezystancji do 2KΩ – 1 szt.,
- bateria do zasilania 9V,
- dławiki osiowe 10μF - 4 szt.,H - 2 szt.,
- dławiki osiowe 1mH - 2 szt.

11. fartuch 
antystatyczny

- fartuch ochronny idealny do prac w środowisku zagrożenia 
elektrycznością statyczną ,
- kolor biały,
- rozcięcia boczne oraz rękawy zapinane na napy,
 - obszerne kieszenie.

9 szt.

12. rękawice 
antystatyczne

kolor biały, 
nylonowe z dodatkiem włókna węglowego,
mankiety zakończone ściągaczem,
dobrze dopasowujące się do dłoni.

9 szt.

13. kalafonia topnik kalafonia,
opakowanie min. 40g

9 szt.

14. pasta lutownica temperatura pracy do 350o, 
opakowanie min. 100g.

9 szt.

Rozmiary  elementów  ubioru  roboczego  (poz.11-12)  zostaną  określone  na  etapie  podpisywania
umowy z Wykonawcą.
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Zadanie 4: Sprzęt i narzędzia do pracowni spawalniczej 

LP. Nazwa artykułu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość

1. spawarka 
inwertorowa

przeznaczony do intensywnych prac spawalniczych, 
praca w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, 
przystosowanie do zasilania z sieci 3x400V 50Hz. 
przeznaczony jest do spawania metodą MIG,MAG, MMA
wyposażony w 4-rolkowy układ podawania drutu,
stosowanie szpuli drutu 5kg /15kg 
średnica drutu – 0,8-1,6
prędkość podawania drutu [m/min]- 2-24
Regulacja prądu spawania - płynny
Zakres prądu spawania – 320-450A
Maksymalny pobór prądu – 32 A
Maksymalny pobór mocy – 24,7 kVA

3 szt.

2. nożyce 
gilotynowe 
hydrauliczne

Długość cięcia - +/- 2500 mm
grubość cięcia – min. 8 mm– maks. 10 mm
moc – 11-15KW
2 siłowniki tnące hydrauliczne
pneumatyczne 2 siłowniki podnoszące,
Praca w trybie półautomatycznym i automatycznym,
Dokładność pozycjonowania ± 0,1 mm,
Hydrauliczne, samoregulujące dociskacze blachy na całej 
długości cięcia,
laserowo podświetlana linia cięcia,
regulacja kąta cięcia,
proste cięcie (wahliwa belka),
tylny zderzak napędzany silnikiem elektrycznym,
odczyt cyfrowy pozycji tylnego zderzaka, liczby uderzeń,
regulacja szczeliny pomiędzy nożami,
suport przedni z miarą,
suporty przednie, prowadnice kulowe,
tylne osłony bezpieczeństwa,
noże segmentowe - dolny ostrzony czterostronnie, górny 
dwustronnie
włącznik nożny
dodatkowy komplet noży

1 szt.

3. ploter 
plazmowy 
wypalarka

Pole robocze 105 cm x 205 cm,
Oś x y z posiadające silniki krokowe wszystkie kable ekranowane
Konstrukcja wykonana ze stali oraz aluminium
Oś x, y i z wykonane na prowadnicach liniowych,
Komputer z oprogramowaniem w języku polskim do obsługi 
urządzenia + monitor 
Sposób napędu: silnik krokowy
Sposób przełożenia napędu: listwa zębata / śruba kulowa
Stół wodny
3 osiowy sterownik CNC
Czujniki krańcowe
Prędkość przejazdowa: 40m/min
Prędkość cięcia: 15m/min
Dokładność pozycjonowania: ±0,02mm/m 

1 szt.

4. urządzenie do 
cięcia plazmą

Napięcie zasilania: AC 3x400 50Hz
Maksymalny pobór mocy: 20 kVA

Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy: 125 A / 60%

Zakres regulacji prądu cięcia: 30 - 125 A 

Maksymalna grubość cięcia: 45 mm

1 szt.
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Maksymalny pobór prądu: 29,5 A

Przepływ powietrza: 0,5 kVA

Łuk pilotujący.

5. przyłbica 
automatyczna 

Pole widzenia - 98 x 48 mm
Wymiary szybki zewnętrznej - 115 x 93 mm
Wymiary szybki wewnętrznej - 115 x 54 mm
Stopień ochrony przed UV/IR - UV15 / IR14
Zakres stopni zaciemnienia - od 9 do 13 wg DIN
Zasilanie - Fotoogniwo
Czas reakcji przy zaciemnieniu - od 0.0002ms do 0.0008ms
Czas reakcji przy rozjaśnianiu - 0.1 - 1.0 s
Waga - +/- 520g

15 szt.

6. chusta 
spawalnicza

Chusta spawalnicza wykonana z ogniotrwałego materiału. 
Wewnętrzna podszewka dająca uczucie chłodu, dekatyzowana, 
zmiękczona, 
posiadająca jednolity kolor dla lepszego rezultatu w praniu, 
wkładka z materiału absorbującego pot, a zarazem podnosząca 
komfort noszonego kasku lub przyłbicy.

12 szt.

7. skórzany 
fartuch 
ochronny 
spawalniczy

Długość 107cm, szerokość 60cm
Dwoina bydlęca z boku,
Grubość skóry: min. 1 mm,
Samobalansujący system szelek

12 szt.

8. okulary 
ochronne 
bezbarwne

Klasa optyczna 1 (przeznaczone do ciągłego użytkowania bez 
negatywnego wpływu na wzrok)
Odporność mechaniczna - niska energia uderzenia - F 
Mechaniczne ryzyko uderzenia cząstkami o dużej prędkości w 
ekstremalnych temperaturach – T.
ochrona przed UV – wg. normy EN 170 to (2-1.2, 2C-1.2).

12 szt.

9. skórzane buty 
spawalnicze

Kategoria: S3 UK HRO SRC
Pokrycie: wodoodporna wytłaczana skóra,
Wyściółka: materiał SANY-DRY, zapobiega otarciom, absorbuje 
pot, przewiewna,
Wkładka: antystatyczna, zapewniająca wysoką stabilność 
ułożenia nogi,
Podeszwa: mieszanka nitrylu i poliuretanu, zapewniająca wysoką 
odporność na temperatury (300 st.C / 1 minuta),
Niezwykle wysoka przyczepność do podłoża,
Podnosek dodatkowo zabezpieczający przed otarciami buta o 
podłoże,
Wzmocniony, kompozytowy podnosek buta oraz antyprzebiciowa
wkładka APT,
Spełniają normy: EN20344, EN20345,
odporność na kontakt z podłożem o temperaturze 300 C przez 
1 minutę,
dobra przyczepność,
wentylacja, antystatyczne.

12 szt.

10. rękawice 
spawalnicze

Uniwersalność do spawania TIG, MMA, MIG/MAG,
Odporność termiczna włókien nici KEVLAR®,
Bezpieczeństwo zgodność z normami dotyczącymi rękawic 
ochronnych,
Wytrzymałość wykonanie z bydlęcej skóry,
Wygoda eksploatacji miękka podszewka z bawełny.

12 szt.

11. drut 
spawalniczy

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy 0,8 mm, 
miedziowany, 
przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych 
konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych jak również 

12 szt.
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drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. 
Pozwala na stosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku 
natryskowym oraz niskich przy zwarciowym przenoszeniu 
metalu.

12. spray 
spawalniczy

środek służący do konserwacji i ochrony palników spawalniczych
utrzymuje w czystości dyszę spawalniczą i sprawia, że rozpryski 
spoiny nie przywierają do dyszy wylotowej oraz do spawanej 
powierzchni, jednocześnie nie zmniejszając jakości spoiny

12 szt.

13. Zestawstyków, 
dysz, łączników
i sprężynek do 
drutu 
spawalniczego 
0.8 mm

dysza gazowa stożkowa MB25 (2 szt)
średnica wewnętrzna wylotu: 15 mm,
średnica zewnętrzna: 22 mm,
długość: 58 mm,
standard: BINZEL,
pasuje do uchwytów MIG/MAG: MB25, TW25, 
TBI-250 i podobnych
łącznik prądowy MB25
Standard BINZEL: MB 25 TW 25 i podobne
gwint M6 na końcówkę prądową
gwint mocujący łącznik do fajki uchwytu: M8 prawy
długość: 35 mm
końcówka prądowa MB24 MB25 MB36 (10szt)
gwint: M6x28 mm
standard: BINZEL MB25
pasuje do uchwytów MIG/MAG: MB25, MB36, MB24, TW-25, 
TW-36, TW-24 i podobnych
średnica: 1,0 lub 1,2 mm 
Sprężyna łącznika prądowego w uchwytach MIG MAG MB25
(2 szt.)
Standard BINZEL: MB 25 TW 25 i podobne 

12 zestawów

14. kleszcze 
spawalnicze

długość +/- 250mmm
gumowa okładzina rękojeści izolująca cieplnie 
i elektrycznie,
Narzędzie przeznaczone do obcinania, wkręcania, wykręcania 
elementów,
długie, wąskie szczęki szczypiec pasujące do większości dysz w 
uchwytach Mig/Mag,
możliwość wyciągania przygrzanego, zaklinowanego drutu 
spawalniczego i jego przycięcie,
dwie wielkości radełkowanego gniazda 

12 szt.

15. szczotka 
druciana

wykonanie z wysokiej jakości hartowanego drutu stalowego, 
możliwość obróbki miejsc trudno dostępnych,
narzędzie z przeznaczeniem do ciężkich prac związanych z 
czyszczeniem z dużą prędkością obwodową mniejszych 
powierzchni metalowych, rowków lub krawędzi,
szczotka pleciona stożkowa,
przeznaczona do szlifierki kątowej 180mm, 230mm mocowanie 
na gwincie kątówki M14

12 szt.

Rozmiary elementów ubioru roboczego (poz.6-10) zostaną określone na etapie podpisywania 
umowy z Wykonawcą.
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TOM III

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, WZÓR UMOWY

Projekt „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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UMOWA NR …..................../2019

zawarta w dniu ........................ 2019 r.  w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego,  zakończonego  wyborem  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy  na  podstawie
przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ............................. 2019 r.
pomiędzy:

Powiatem  Bełchatowskim  reprezentowanym  przez Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych
w Zelowie, w imieniu którego działa Pani Grażyna Frontczak  – Dyrektor szkoły zwanym dalej
„Zamawiającym”
a ……………………………………………………............……………………………….................

reprezentowanym przez:..………………………………………….............…………….....................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  Dostawa  pomocy  dydaktycznych  i  sprzętu  dydaktycznego  do
pracowni szkolnych  w związku z realizacją projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie
oferty edukacyjnej Kilińskiego”. Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe.

2. Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące części zamówienia:

Zadanie ...: ….......................................................................................................................................

3. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę o której mowa w ust. 1 po cenach jednostkowych
określonych w Załączniku Nr 2 do umowy.

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI UMOWY
§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  umowy  w  terminie  do  30  dni
kalendarzowych, od daty zawarcia umowy.

2.  W przypadku realizacji  umowy w części,  tj.  jednego z zadań o których mowa w § 1 ust.  2
postanowienia umowy zostaną odpowiednio w tym zakresie dostosowane.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania,
bez wad z kartami gwarancyjnymi wyrobów wraz z informacją o warunkach udzielonej gwarancji
oraz sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancji przed
producentem.

4.  Wykonawca  dostarczy  przedmiot  umowy  zgodnie  z  opisem  towaru  wyspecyfikowanym  dla
danych części zamówienia w Formularzu cenowym dla Zadania ….. stanowiącym Załącznik Nr 2
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do  umowy  pod  adres:  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Zelowie,  ul.  Kilińskiego  5,
97-425 Zelów.

5. Wykonawca zobowiązuje się być osobiście przy dostawie.

6. Dostawa obejmuje:
- zakup,
- transport, 
- dostawę, 
- montaż i uruchomienie,
-  przeszkolenie  nauczyciela/li  kształcenia  zawodowego  w  zakresie  obsługi   pomocy  
dydaktycznych  (w  tym  sprzętu  dydaktycznego),  wykorzystywanych  do  prowadzenia  zajęć
dodatkowych  w  ramach  projektu,  tj.  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  do  szkoły  jako
wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt dydaktyczny do pracowni szkolnych w celu realizacji
zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej
Kilińskiego”. Przeszkolenie obejmować będzie co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za  doposażaną
pracownię wskazaną przez Dyrektora szkoły, w okresie do realizacji umowy.

7.  Wykonawca zobowiązuje się  zawiadomić przedstawiciela  Zamawiającego wskazanego w § 9
ust. 2 telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.

8.  Przedmiot  umowy  zostanie  dostarczony  w  miejsce  wskazane  w  ust.  4  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy.

9.  Wykonawca  oświadcza,  że  sprzęt  będący  przedmiotem  umowy  odpowiada  standardom
jakościowym i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Zamawiający, a w przypadku
produktów  wadliwych  i  nie  odpowiadających  opisowi  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu.

10.  W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub
jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na
wolny od wad – w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowościach.

11. W przypadku określonym w ust. 7 w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy
przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia na koszt Wykonawcy.

12.  Komisja  odbiorowa  składająca  się  z  przedstawicieli:  Wykonawcy  (min.  1  osoba),
Zamawiającego (min. 2 osoby) i Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (min. 2 osoby) ostatecznie
podpisze  protokół  zdawczo-odbiorczy  po  spełnieniu  przez  Wykonawcę  wszystkich  elementów
dostawy wskazanych w ust. 6.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 3

40



1.  Za  dostawę przedmiotu  umowy na warunkach określonych w  § 1 i  2  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy  wynagrodzenie  o  łącznej  wartości  …..................................zł  BRUTTO  (słownie:
….....................................................................................),  w  tym  wartość  netto   w  wysokości
…........................... zł i podatek VAT w wysokości ….................... zł

2. W przypadku realizacji  umowy w części,  tj.  jednego z zadań o których mowa w  § 1 ust.  2
postanowienia umowy zostaną odpowiednio w tym zakresie dostosowane.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
Wykonawca  ma  możliwość  przesyłania  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

4.  Zamawiający  pokryje  koszty  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa w niniejszej  umowie  po
przedłożeniu przez Wykonawcę faktury wystawionej na:  Powiat Bełchatowski, ul. Pabianicka
17/19,  97-400  Bełchatów,  NIP  7692204721,  odbiorca:  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych
w Zelowie, ul. Kilińskiego 5, 97-425 Zelów. W przypadku wystawienia faktury za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania numer PEPPOL - 7691785897 pod jakim Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Zelowie jest zarejestrowany na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

5.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  potwierdzenie  zrealizowania  dostawy  ostatecznym
protokołem zdawczo-odbiorczym przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisanych przez
Wykonawcę, Zamawiającego i przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  fakturę  w  ciągu  7  dni  kalendarzowych  od  dnia
podpisania  protokołu,  która  zawierać  winna  wyszczególnione  elementy  dostawy,  zgodnie
z Formularzem cenowym załączonym do oferty Wykonawcy.

7.  Wykonawca  oświadcza,  że  wskazany  rachunek  bankowy  służący  do  zapłaty  należności  za
zakupiony towar jest firmowym rachunkiem rozliczeniowym.    

8.  Uregulowanie należności za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury
VAT  wystawionej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  i  postanowieniami  niniejszej
umowy  oraz  przedstawienia  przez  Wykonawcę  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom lub  dalszym Podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  korzystał  przy  wykonaniu
umowy z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za towar niedostarczony lub dostarczony niezgodnie
z zamówieniem.

10.  Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust.  1  zawiera wszelkie  koszty poniesione
przez  Wykonawcę,  w  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  1  niniejszej
umowy, tj. wszystkie koszty dostawy własnym transportem Wykonawcy do Zamawiającego, koszt
załadunku i rozładunku, ubezpieczenia, udzielonych gwarancji na dostarczony towar, wymagane
prawem  podatki  i  opłaty  i  wszelkie  inne  zobowiązania,  bez  których  należyte  wykonanie
zamówienia byłoby niemożliwe.
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11. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania
niniejszej  umowy  finansowane  będzie  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

GWARANCJA JAKOŚCI
§ 4

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości
na okres …......... miesięcy od dnia dostawy towaru.

2. Wykonawca w ramach udzielanej gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji
naprawi wadliwy towar w miejscu wskazanym w  § 2 ust.  4,  natomiast  w sytuacji  gdy usterka
będzie  wymagała  naprawy  w  siedzibie  Wykonawcy  koszt  transportu  i  inne  koszty  związane
z naprawą, w tym ponowne dostarczenie i montaż sprzętu u Zamawiającego poniesie Wykonawca.

3.  W  przypadku  zgłoszenia  reklamacji  przez  Zamawiającego  wszelkie  koszty  związane
z wyrównaniem ewentualnych szkód naprawi Wykonawca.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 5

1.  Strony  dopuszczają  możliwość  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie
przystąpił  do  realizacji  umowy  lub  gdy  jedna  ze  stron  zaniechała  realizacji  obowiązków
wynikających z umowy.

2.  W  przypadkach  o  których  mowa  w  ust.  1  odpowiednio  Zamawiający  lub  Wykonawca
zobowiązany jest do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych
ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje,
jeżeli  pomimo  upływu  terminu  zawartego  w  wezwaniu  Strona  nie  przystąpiła  do  realizacji
obowiązków umownych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni
od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.

ZMIANY UMOWY
§ 6

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przedmiocie zamówienia i zaoferowanie produktów
innych niż wycenione przez Wykonawcę w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do
umowy, w przypadku gdy produkty wyszczególnione w formularzu zostaną wycofane z produkcji
lub  będą  czasowo  niedostępne  na  rynku  lub  zostaną  zastąpione  przez  inne  produkty.  Nowo
zaoferowane  produkty  muszą  posiadać  parametry  nie  gorsze  niż  opisane  w  przedmiotowym
formularzu i spełniać wszystkie wymagania w nim zawarte.

2. Dopuszczalna jest zmiana cen jednostkowych w zakresie nowo oferowanych produktów, jednak
ceny te nie mogą być wyższe od cen przedstawionych w dniu składania oferty.

3.  Wykonawca przed dokonaniem dostawy zobowiązany będzie uzyskać  na piśmie,  faksem lub
e-mailem akceptację  Zamawiającego  na  zmianę  w  przedmiocie  umowy  i  zaoferowaniu  innych
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produktów,  wskazując,  że  nowo  zaoferowane  produkty  posiadają  wszystkie  parametry  opisane
w  Załączniku  Nr  2  do  niniejszej  umowy.  W przypadku  braku  akceptacji,  Wykonawca  winien
dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową.

4. Dostarczenie produktów innych niż wymienione w Załączniku Nr 2 do umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiającego będzie traktowane jako dostarczenie towaru wadliwego.

5.  W  przypadku  obniżenia  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  wynagrodzenie  wskazane
w §  3 ust. 1  ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie
zmianie.

6.  Każda  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

KARY UMOWNE
§ 7

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną w razie  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania umowy:
1) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które odpowiedzialności ponosi Wykonawca,
2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy w przypadku niedostarczenia
przedmiotu umowy w terminie – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (bez względu na przyczynę)
w dostawie,
3) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za zwłokę w usunięciu wad
lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (bez
względu na przyczynę).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn przez
siebie zawinionych w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur wystawionych za realizację
przedmiotu niniejszej umowy.

4.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

PODWYKONAWCY *
§ 8

1.  W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Wykonawca
odpowiada za ich działania jak za swoje własne.

2.  Przed  zawarciem umowy  z  podwykonawcą  Wykonawca  przedstawi  zamawiającemu  projekt
z podwykonawcą wraz z zakresem dostaw, podlegających zleceniu i uzyska zgodę Zamawiającego
na jej zawarcie.

3.  Warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  sytuacji  opisanej  w  ust.  1  i  2  jest
przedstawienie dokumentu, potwierdzającego uregulowanie należności wobec podwykonawcy/ów.
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4.  Strony  postanawiają,  że  przedmiot  umowy zostanie  wykonany  z  udziałem podwykonawcy,  
tj.…...................................................... w zakresie................................................................................

5. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać
Zamawiającemu,  w  formie  pisemnej,  nazwy  lub  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawców, o których mowa w ust. 4 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane.

6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,
o których mowa w ust. 5 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

7. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

* zapisy § 8 dotyczą sytuacji, kiedy Wykonawca wskaże w ofercie, że zamówienie zrealizuje przy udziale podwykonawców, w przypadku
realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, zapis ten zostanie wykreślony.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
§ 9

1. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego  .………….....….....……….........

2. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Wykonawcy …….....................…………………..

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

1.  W sprawach nie  uregulowanych postanowieniami niniejszej  umowy zastosowane będą miały
przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

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

                        WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – SIWZ
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty (oferta)
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