Szczuczyn, dnia 21.01.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zadania: Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach
projektu „Akademia przedszkolaka”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - RK.271.1.2019.AP - Dostawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt pt.: " Akademia przedszkolaka "
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Szczuczyn/Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie w okresie 01.09.2018-06.03.2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Szczuczyn zwana dalej „Zamawiającym”
Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
nr tel/fax +48 86 273 50 80
Adres poczty elektronicznej: um@szczuczyn.pl
Strona internetowa: www.um.szczuczyn.pl, https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym
mowa w art. 31a ustawy Pzp.
Ocena ofert w niniejszym postępowaniu przeprowadzona zostanie z zastosowaniem art. 24aa
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.
3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu
do dostaw i usług.
II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie,

którego

dotyczy

niniejszy

dokument

oznaczone

jest

znakiem

RK.271.1.2019.AP
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
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III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamawiający informuje, iż zamówienie pn. Dostawa sprzętu komputerowego i pomocy
dydaktycznych w ramach projektu „Akademia przedszkolaka”, realizowanie jest w ramach
projektu „Akademia przedszkolaka” - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie
3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
współfinansowany

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie składa się z dwóch części, a jego przedmiotem jest Dostawa sprzętu
komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia przedszkolaka",
polegająca na realizacji niżej wymienionych zadań:
- Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje:
- 30200000-1 - urządzenia komputerowe
- 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy
- 30213100-6 - komputery przenośne
- 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak:
- Tablica interaktywna – szt. 2
- Rzutniki / projektory do współpracy z tablicą – szt. 2
- Edukacyjne oprogramowanie do tablicy interaktywnej – szt. 2
- Laptop z systemem operacyjnym – szt. 2
- Oprogramowanie do komputerów, pakiet biurowy – szt. 2
- Ekran projekcyjny – szt. 1
-Rzutnik/projektor do obsługi ekranu – szt. 1
- Kamera cyfrowa - szt. 1
- Aparat cyfrowy - szt. 1
- Tablety - szt. 20
- Szafa na tablety – szt. 1
- Magiczny dywan – szt. 2
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- Magiczna ściana – szt. 1
Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 1
zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ.
- Część 2: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.
Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje:
- 39162100-6 - pomoce dydaktyczne
- 39150000 – 8 – różne meble i wyposażenie
- 37520000-9 – zabawki
- 37420000-8 - sprzęt gimnastyczny
Zamówienie obejmuje m.in. dostawę takich urządzeń jak:
- Stolik z instrumentami muzycznymi – szt. 2
- Suchy basen z piłeczkami – szt. 1
- Aktywny stolik – szt. 2
- Zestaw klocków piankowych – szt. 2
- Wewnętrzny kącik zabaw – szt. 2
- Zestaw - Duża Motoryka (zestaw do integracji sensorycznej) – szt. 1
- Dwustronna huśtawka wewnętrzna – szt. 2
- Leżak przedszkolny – szt. 35
- Szafka na leżaki i pościel - 2
Szczegółowy zakres opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia, dla Części 2
zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ.
Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz
wolne od wad i obciążeń osób trzecich, dopuszczone do stosowania w placówkach
oświatowych. Produkty muszą posiadać atesty higieniczne i certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to określają one
minimalny standard jakości materiałów przyjętych do wyceny lub minimalne wymogi dla
sprzętu przewidzianego do użycia. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować
przedmioty równoważne załączając do oferty karty katalogowe na oferowane przedmioty i
atesty. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Projekt pt.: " Akademia przedszkolaka "
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Szczuczyn/Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie w okresie 01.09.2018-06.03.2020

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub dwie części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia dla Części 1 i 2 zamówienia.
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7. Gwarancja:
Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części 1 zamówienia wynosi 24 miesiące licząc
od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres,
maksymalnie 48 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach
określonych

w

rozdziale

KRYTERIA

OCENY

OFERT

(część

XVII

SIWZ).

Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części 2 zamówienia wynosi 12 miesięcy
licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować
dłuższy okres, maksymalnie 36 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania
ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (część XVII SIWZ).
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.
11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.
151 a. ust. 1 ustawy Pzp.).
13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych
(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
14. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp).
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16. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
17. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w
postępowaniu, w tym koszty przygotowania ofert
19. Zamawiający w zamówieniu nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 29.03.2019 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: „Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny
spełniania tego warunku”
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: „Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu
oceny spełniania tego warunku”
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalne warunki dotyczące Wykonawcy
a) dla Części 1 zamówienia: Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego
wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na
dostawie sprzętu komputerowego, o łącznej wartości brutto co najmniej 20 000,00
PLN
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b) dla Części 2 zamówienia: Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego
wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na
dostawie pomocy dydaktycznych, o wartości brutto co najmniej 15 000,00 PLN.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.
2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 5.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji,
o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt. 4 VII części SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia

(odpowiednio Załączniki 4 i 5 do niniejszej SIWZ) stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dla
Części 1 i Części 2 zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 SIWZ
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku
nr 6 do niniejszej SIWZ.
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3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej są sporządzone w
języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY
PZP

ORAZ

ZAMIERZAJĄCYCH

POWIERZYĆ

WYKONANIE

CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Propozycja treści zobowiązania została zamieszczona w Załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy

Projekt pt.: " Akademia przedszkolaka "
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Gminę Szczuczyn/Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie w okresie 01.09.2018-06.03.2020

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 ustawy PZP.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 1. części IX SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. części VIII SIWZ.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
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X.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2. części VI SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 1 części VIII SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
pkt. 2 części VIII SIWZ składa każdy z Wykonawców.

XI.

KOMUNIKACJA

ORAZ

WYMAGANIA

FORMALNE

DOTYCZĄCE

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Jeżeli
zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
Numer faksu: +48 86 273 50 80
e-mail: um@szczuczyn.pl
5.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Urzędu
Miejskiego w Szczuczynie

a) Anna Romaniuk– kierownik referatu RK
b) Emilia Zielińska – referent w referacie RK
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to,
że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w
szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w pkt. 9, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci
albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
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3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej: (www.um.szczuczyn.pl), pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę
SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.um.szczuczyn.pl).
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
(www.um.szczuczyn.pl).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie zamawiającego.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt 3 części IV SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą
być parafowane przez wykonawcę.
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi
zostać dołączone do oferty.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
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Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest
to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15.

Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 1.
3) Pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wszystkich

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy).
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
5) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 2 (jeżeli dotyczy).
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6) Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert.
7) Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić
następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,
b) Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
c) OFERTA PRZETARGOWA – Dostawa sprzętu komputerowego i
pomocy

dydaktycznych

w

ramach

projektu

„Akademia

przedszkolaka”
d) Nie otwierać przed dniem 04.02.2019 r. do godz. 10:10.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 15 należy złożyć w
terminie do dnia 04.02.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
(sekretariat-pokój nr 14).
2. Ofertę można złożyć w godzinach otwarcia urzędu tj. poniedziałek-wtorek 7.30-15.30,
środa 9.00-17.00, czwartek-piątek 7.30-15.30.
3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
(pokój nr 15).
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
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złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak
w rozdziale XIV z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z
otwarcia ofert na jego wniosek.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(www.um.szczuczyn.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.
9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zamawiający
niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesieniu odwołania.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
XVII. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Przy wyborze oferty na każdą z części zamówienia będą stosowane następujące kryteria i
będą one miały określone niżej znaczenie:
Cena -> 60 % = 60 pkt.
Długość okresu gwarancji -> 40 % = 40 pkt.
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Kryterium „Cena” (60%) będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający
ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (C min : C o) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto badanej oferty (zł)
Kryterium „długość okresu gwarancji” ( 40%) W przypadku zaoferowania minimalnej
długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy dla Części 2 zamówienia lub 24 miesięcy dla Części
1 zamówienia, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania
maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy dla Części 2 zamówienia lub 48
miesięcy dla Części 1 zamówienia, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. W
przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 36 miesięcy dla Części 1 zamówienia lub
pomiędzy 24 a 48 miesięcy dla Części 2 zamówienia, Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G = (G o : G max) x 40 pkt
gdzie: G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax - najdłuższy oferowany kres gwarancji
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie

UWAGA
Dla Części 1 zamówienia:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od
24 miesięcy do 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości
gwarancji krótszego niż 24 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy
Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający
przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może
zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 48 miesięcy,
jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 48 m-cy - najdłuższy
przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na dostarczony sprzęt
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komputerowy i multimedialny”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych
miesiącach w przedziale od 24 do 48 miesięcy).
Dla Części 2 zamówienia:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od
12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości
gwarancji krótszego niż 12 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy
Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający
przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może
zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 36 miesięcy,
jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 m-cy - najdłuższy
przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na dostarczone pomoce
naukowe”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w
przedziale od 12 do 36 miesięcy).
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona
przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji
producenta.
Zamawiający zastrzega, że wymaga od Wykonawcy zadania gwarancji door to door.
2. Za najkorzystniejszą ofertę na daną Część zamówienia zostanie uznana oferta
Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska
łącznie największą liczbę punktów (PO) stanowiących sumę punktów przyznanych w
ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
PO = PC + PG
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium „Cena”,
PG – punkty w kryterium „Długość okresu gwarancji”.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców o:
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 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 przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Informacje o których mowa w pkt. 4 Zamawiający opublikuje na swojej stronie
internetowej: (www.um.szczuczyn.pl).

XVIII. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach
określonych w ust. 1a ustawy, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie
wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
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XIX. INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH, JAKIE

POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 1. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
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”, Zamawiający informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu
komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Akademia przedszkolaka”,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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4. dane osobowe Wykonawcy 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;
5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;
6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Wykonawcy
nie przysługuje: − 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

XXI.

ISTOTNE

WPROWADZONE

DLA

STRON

DO

TREŚCI

POSTANOWIENIA,
ZAWIERANEJ

KTÓRE

UMOWY

W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY,

JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY

WYMAGA

OD

WYKONAWCY,

ABY

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH.
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1. Projekty umów na Część 1 i 2 stanowią odpowiednio załączniki nr 3a i 3b do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany w umowach zawarto w
projektach umów stanowiących integralną część SIWZ.
2. Umowy na poszczególne zadania wymienione w Części 1 i 2 zamówienia będą zawierane
oddzielnie dla każdego zadania, na warunkach określonych w projektach umów stanowiących
odpowiednio załączniki nr 3a i 3b do SIWZ.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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8. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia:
1a – dla części: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.
1b – dla części: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
3a – dla części: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego.
3b – dla części: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
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