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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: 

 

ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU  

"Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej                                                                             

i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego 

 w Gminie Pęczniew" 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.                       

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość 

edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. 

 

nr sprawy: ZP 271.1.2019 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

- Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2 – formularz oferty wraz z załącznikami 

- Załącznik nr 3 – wzór umowy  

- Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  o wartości zamówienia mniejszej niżkwotyokreślone  

w przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Inwestor: Gmina Pęczniew 

Adres: 99-235 Pęczniew, 

ul. Główna 10/12 

Tel.: 43 678 15 19 

Fax.: 43 678 15 19 

NIP 828 135 96 12 

email: ug_peczniew@wp.pl 

www: http://e-peczniew.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

II.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy. 

 II.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

III. Przedmiot zamówienia. 

III.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w  

ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby 

miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” współfinansowanego  ze  

środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  

Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa XI Edukacja 

Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 

Edukacja przedszkolna, tj.: 

1) Monitor interaktywny – 3 szt.  

mailto:ug_peczniew@wp.pl
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2) Interaktywny zestaw projekcyjny – 3 szt. 

W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej: 

A) Urządzenie  wykrywające ruch; 

B) Wbudowany projektor krótkoogniskowy; 

C) Wbudowany komputer klasy PC; 

D) Zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych; 

E) Pilot zdalnego sterowania; 

F) Złącza USB, HDMI, LAN, Audio, 

G) Wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową projektora; 

H) Kabel zasilający; 

I) Instrukcja obsługi; 

J) Zestaw powinien zawierać co najmniej następujący pakiet gier edukacyjnych 

umożliwiający: 

a) Grę piłkami; 

b) Udział w wyścigach samochodowych; 

c) Zabawę animowanymi zabawkami; 

d) Badanie preferencji; 

e) Pływanie kajakiem; 

f) Trafianie kulą do dołka; 

g) Wykonywanie porannych obowiązków; 

h) Gimnastykę w wodzie; 

i) Zabawy  w kole; 

j) Zabawy na torze z przeszkodami; 

k) Udział w zawodach pływackich; 

l) Liczenie owoców; 

m) Grę na wirtualnych instrumentach muzycznych; 

n) Szukanie przedmiotów; 

o) Nazywanie zwierząt dzikich i hodowlanych; 

p) Zabawę z balonikami; 

q) Zabawę z różnymi minami; 

r) Zabawy w wodzie; 

s) Grę nogami na pianinie; 
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t) Liczenie kwiatków; 

u) Rysowanie dowolnych kształtów; 

v) Wirtualne latanie; 

w) Liczenie wspak; 

x) Odgarnianie liści; 

y) Zbieranie miodu; 

z) Zbieranie grzybów; 

aa) Rąbanie drewna; 

bb) Zbieranie prezentów na czas; 

cc) Zbieranie bananów; 

dd) Grę  w bilard; 

ee) Grę w kręgle; 

ff) Grę w golfa; 

gg) Grę we flippery; 

hh) Grę w jedzenie pączków i cukierków; 

ii) Strącanie owoców z drzew; 

jj) Odbijanie spadających kulek; 

kk) Strzelanie do jabłek; 

ll) Chlapanie farbami; 

mm) Strzelanie katapultami; 

nn) Komponowanie na perkusji: 

oo) Tworzenie kwiatów; 

pp) Tworzenie pokazu fajerwerków; 

qq) Tworzenie zwierząt; 

rr) Umieszczanie kulek w koszykach; 

ss) Porządkowanie placu budowy i skarbca; 

tt) Zapamiętywanie nazw przedmiotów w języku angielskim; 

uu) Przyporządkowywanie obrazków do usłyszanych nazw w 

języku angielskim; 

3) Rzutnik multimedialny – 2 szt.; 

4) Telewizor – 2 szt.; 

5) Laptop – 6 szt.; 
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6) Drukarka – 2 szt.; 

7) Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 

 

III.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

III.3 Oferty równoważne. 

Zamawiający informuje, iż ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy 

zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.) służą one wyłącznie określeniu cech 

technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie 

produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same 

lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla 

Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności 

wykazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez 

Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez 

wskazanie parametrów równoważnych oferowanego produktu w Formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2. 1do formularza oferty.  

Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych 

produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

 

III.4 Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, 

zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu, wolne od 

obciążeń prawami osób trzecich. 

 

III.5 Wszystkie narzędzia TIK powinny: 

A) posiadać deklarację CE  – deklaracja Conformité Européenne; 

B) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważną normą w zakresie 

zarządzania produkcją sprzętu komputerowego; 
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C) posiadać  dołączone  niezbędne  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania, w języku 

polskim. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć powyższe dokumenty wraz z dostawą urządzeń. 

 

III.6 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport, rozładunek, wniesienie i uruchomienie 

dostarczonego sprzętu TIK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

III.7 Dostarczony  asortyment  ma być zapakowany w tekturowe pudełka, uniemożliwiające  

uszkodzenie  produktów  w  czasie  transportu, rozładunku i wniesienia.  Odpowiedzialność  

za uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. 

 

III.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w 

formularzu  ofertowym.   

 

III.9 W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia  te  nie  

powstały  z  winy  Zamawiającego  lub   

- nie  spełniają  wymagań Zamawiającego  określonych  w SIWZ i  szczegółowym  opisie  

przedmiotu  zamówienia lub  

- dostarczone  produkty  nie  odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności 

oraz parametrów technicznych,  

Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 

III.10 Wykonawca dokona instalacji oprogramowania systemowego, o którym mowa w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przed jego dostarczeniem. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone w czasie licencje niewyłączne na 

dostarczone i zainstalowane na sprzęcie oprogramowanie, zgodnie z wymogami 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 Wykonawca oświadcza, iż certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania, którymi jest 

oznakowany sprzęt są oryginalne.  
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 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że  dostarczając licencje na oprogramowanie, nie 

narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do 

zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą 

ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym 

związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.).  

 W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie na swój koszt 

działania prawne związane z roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw 

autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących towarów, będącymi wynikiem 

wprowadzenia towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

następującymi warunkami:  

1) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej;  

2) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty związane 

z roszczeniem;  

3) Zamawiający powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli Wykonawcy wyłącznego 

pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą roszczenie;  

4) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym 

wskazanym przez Wykonawcę i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane przez 

Wykonawcę; 

5) Zamawiający bez porozumienia z Wykonawcą nie uzna roszczenia osoby trzeciej w całości 

lub w części.  

 W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich 

będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia oprogramowania do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w 

szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu 

odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i 

koszty sądowe, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

III.11 Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników przedszkoli z zakresu obsługi 

urządzeń.  
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III.12 Wykonawca udziela  okresu gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w  

Szczegółowym  opisie  przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

Bieg  terminu  gwarancji  jakości rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu 

umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy jako należycie wykonanego. 

Przedmiot umowy uważa się za należycie wykonany z dniem podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego bez wad oraz po przeprowadzeniu szkolenia pracowników szkoły. 

 

III.13 Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

CPV-30200000-1 Urządzenia komputerowe 

CPV-30211000-1 Komputery wysokowydajne 

CPV-30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

CPV-30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów 

CPV-30237200-1 Akcesoria komputerowe 

CPV-48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

CPV-32000000-3  Sprzęt  radiowy,  telewizyjny,  komunikacyjny,  telekomunikacyjny  i podobny 

CPV-32400000-7 Sieci 

CPV-32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 

CPV-30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

CPV-30232000-4 Sprzęt peryferyjny 

CPV-30232100-5 Drukarki i plotery 

 

IV. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

V. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
VI. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

 
VI.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
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VII. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

 

VIII. Termin wykonania zamówienia publicznego. 

30 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. 

IX.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

A) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 

IX.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

A) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy sprzętu TIK o wartości nie 

mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. Pod pojęciem sprzętu TIK zamawiający 

rozumie sprzęt analogiczny, jak wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

IX.3  Podstawy wykluczenia z postępowania. 

IX.3.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

IX.3.2 Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

A) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
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wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.). 

IX.3.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

IX.3.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy Pzp. lub na podstawie okoliczności wymienionej w  pkt IX.3.2, 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. 

IX.3.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

IX.3.6 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie 

zamówienia. 

 

X.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

X.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

A) nie podlega wykluczeniu; 

B) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

X.2 Oświadczenia, o których mowa w X.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2.2 do wzoru formularza oferty. 
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X.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., 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 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.3 do wzoru 

formularza oferty). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

X.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

X.5 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. 

X.6 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. 

X.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

X.7.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

A) wykazu 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 
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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.  

X.7.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

A) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu;  

B)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; 

C) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

D) odpisu 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 Pzp.; 

 

X.7.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

A) pkt X.7.2 A) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
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informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp.; 

B) pkt XII.7.2 D) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

X.7.4 Dokumenty, o których mowa w pkt X.7.3 A) i pkt X.7.3 B) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

X.8 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa 

powyżej budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie. 

X.9 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. 

 

XI.  Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

XI.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. 

XI.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach  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 

(wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2.4 do wzoru formularza oferty). 
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XI.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. oraz, o 

której mowa w pkt IX.3.2.  

XI.4 Jeżeli zdolności zawodowe 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: 

A) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

B) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt IX.2. A). 

XI .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 X.2. 

XI.6 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach 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 żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

A) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

B) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

C) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

D) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zakres przedmiotu zamówienia, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

XI.7 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w 
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ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

XI.8 Zamawiający informuje, iż oceny doświadczenia Wykonawcy nabytego w ramach 

konsorcjum będzie dokonywał zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wyroku TSUE z 4 

maja 2017 r. C-131/14 Esaprojekt. 

 

XII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja). 

XII.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. 

XII.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp., oraz o której mowa w pkt IX.3.2, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt IX.2. 

XII.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w pkt. X.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

XII.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy 

z Wykonawców. 

XII.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt X.7, przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.7.1 

składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie 

warunku. 

XII.6 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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XIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

XIII.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  2500,00 zł (słownie: dwa 

tysiące pięćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

XIII.2 Wadium może być wniesione w: 

A) pieniądzu; 

B) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

C) gwarancjach bankowych; 

D) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

E) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

XIII.3 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w 

Poddębicach nr rachunku 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003. z dopiskiem na przelewie: 

„Wadium w postępowaniu ZP 271.1.2019 

XIII.4 Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – 

Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 

XIII.5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 

aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp.  

XIII.6 Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.  

XIII.7 Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 

samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu 

wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 

powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą 

rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że 

wynika to z przepisów prawa. 
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XIII.8 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt XIII.3, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert). 

XIII.9 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

A) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty; 

B) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w ofercie. 

XIII.10 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

XIII.11 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

XIII.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

XIV. Forma w jakiej dokumenty mają być składane. 

XIV.1 W postępowaniu oświadczenia o których mowa w pkt X.1, składa się w formie pisemnej. 

XIV.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

XIV.3 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz 

dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

XIV.4 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt XIV.3, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 
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XIV.5 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą.  

XIV.6 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 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). 

XIV.7 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. 

XIV.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

XV.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

 do porozumiewania się z Wykonawcami. 

XV.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie X niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp.) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

XV.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

XV.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres wskazany w punkcie I SIWZ. 

XV.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną kierowane powinny być na adres: ug_peczniew@wp.pl  a faksem na 

nr 43 678 15 19. 

mailto:ug_peczniew@wp.pl
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XV.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

XV.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia 

będą udzielane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

XV.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

XV.8 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

XV.9 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- Marta Zasiadczyk – Kierownik referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki 

Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji – tel. 43 678 15 19 wew. 

24  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp. nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

XVI. Termin związania ofertą. 

XVI.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.). 

XVI.2 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVI.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium.  

XVI.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
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nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

 

XVII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

XVII.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

A) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt X.1 SIWZ; 

B) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt XI SIWZ, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

C) 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; 

D) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 

podpisania innych oświadczeń lub 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 2014 poz. 1114 oraz z 2016 

poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

E) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie 

niż pieniądz. 

XVII.2 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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XVII.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

XVII.4 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

XVII.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

XVII.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

XVII.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XVII.8 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 

zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

XVII.9 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób: 

 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU " 

Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego w Gminie Pęczniew" 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM : 14.10.2019 r. godz. 10:00 

 

XVII.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w 

ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2018 r. poz. 

1637). 
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XVII.11 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

XVII.12 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

XVII.13 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

XVII.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

XVII.15 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
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XVII.16 Do przeliczenia na PLN wartości pieniężnych wyrażonych w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania. 

XVII.17 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp. zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 

wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XV niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy Pzp. nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XVIII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

XVIII.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 

(sekretariat)  

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XVII SIWZ.  

w terminie do dnia 14.10.2019 r. godz. 10:00 

XVIII.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

XVIII.3 Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt XVIII.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

XVIII.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

 Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 

(sala konferencyjna – I piętro)  

w dniu 14.10.2019 r., o godzinie10:10. 

XVIII. 5 Otwarcie ofert jest jawne. 

XVIII.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  

XVIII.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.e-peczniew.pl  

informacje dotyczące: 

A) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

B) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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C) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XIX. Opis sposobu obliczania ceny. 

XIX.1 Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto. Cena ta obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania wynikające wprost z niniejszej SIWZ oraz z załączonej 

dokumentacji, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia 

efektu końcowego. 

Ponadto cena obejmuje podatki, cła, koszty transportu i rozładunku, a także montażu i 

instalacji. 

Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot zamówienia. 

XIX.2 Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego  

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIX.3 Cena musi być: wyrażona w złotych polskich (PLN), podana w zapisie liczbowym i słownie 

oraz wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób: 

- netto: …………………….. zł (słownie zł: ……………………………………, …../100) 

- podatek VAT w kwocie ……………………….. zł 

 - brutto: ………….. zł (słownie: ……………………………………..,…./100) 

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XX.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 

kryterium, waga, sposób punktowania) 

Nazwa kryterium Waga % Liczba punktów 

Cena 60 60 

Termin płatności 40 40 
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XX.2 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

A) Kryterium CENA 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

Yn = 60 x N/A 

 

Yn – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

N – najniższa oferowana cena spośród ofert nie odrzuconych 

A – cena oferty badanej (rozpatrywanej) - oferta n 

 

B) Kryterium TERMIN PŁATNOŚCI 

Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu 

podanego przez Wykonawcę w ofercie: 

Termin płatności 14 dni - 0 pkt. 

Termin płatności od 15 do 20 dni – 10 pkt. 

Termin płatności od 21 dni do 25 dni – 20 pkt. 

Termin płatności od 26 do 30 dni - 40pkt. 

 

Zamawiający wymaga minimum 14-dniowego terminu płatności. 

Oferta, w której termin płatności będzie krótszy niż 14 dni,  zostanie  odrzucona  z  uwagi  

na niezgodną ze SIWZ. 

 

XX.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki, nie podlega wykluczeniu oraz uzyska łącznie 

największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego 

z podanych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C +T 

Gdzie: 

P –łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

T-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności”. 
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Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 

XX.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XXI.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

XXI.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna w szczególności 

określać strony umowy, pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym 

oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

XXI.3 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – wzór umowy stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ 

XXI.4 Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

XXI.5 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w 

wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  
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XXII.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

A) pieniądzu; 

B) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

C) gwarancjach bankowych; 

D) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

E) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 

XXII.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

Wykonawca winien dokonać przelewu na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w 

Poddębicach nr 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003. Na przelewie należy umieścić informację: 

wadium na zadanie ZP 271.1.2019. 

XXII.4 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Gmina Pęczniew, ul. Główna 

10/12; 99-235 Pęczniew. 

XXII.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 

148 ust. 2 ustawy Pzp. 

XXII.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

XXII.7 Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, 

że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 

maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze 

wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania 

czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 

uzasadnione czy nie. 

XXII.8 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
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do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub 

ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

 

XXIII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XXIII.1 Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

XXIII.2 Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 

1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku: 

a)  zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w 

tym aktów prawa miejscowego; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia 

zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

b) zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie; 

2) zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez 

działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia 

siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie 

terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas 

usunięcia skutków działania siły wyższej, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do 

ich realizacji. 

d) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. Przewiduje możliwość  przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas 

trwania przeszkody. 
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3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

4) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy 

podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany 

na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

5) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy. 

6) zmiany stawki podatku VAT: 

- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe 

niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

powiększona z odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT. 

- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT -  ceny jednostkowe netto nie mogą być 

wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku 

VAT. 

XXIII.3 W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 

5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.   

XXIII.4 W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.    

XXIII.5 Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół 

podpisany przez obie strony. 

XXIII.6 Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXIII.7 Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej 

jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

XXIV.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
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naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

XXIV.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

XXV. 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”, informuję, że:  

A) administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest 

Gmina Pęczniew reprezentowana przez Wójta Gminy Pęczniew. 

B) może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w 

siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew.  

C) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pęczniew jest Pani Magdalena 

Kuszmider, kontakt: kontak@iszd.pl 

D) dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego ZP 271.1.2019, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

E) odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

F) dane osobowe Wykonawcy oraz inne dane osobowe uzyskane przez Zamawiającego w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez 

administratora danych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez 

okres obowiązywania umowy a następnie 4 lata, albo 10 lat w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 



 
 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

Strona 31 z 32 

 

następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie 

zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 

G) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 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;   

H) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

I) każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

J) Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 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 Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XXVI. Postanowienia końcowe. 

XXVI.1 W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 

warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż 

określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 

kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie 
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będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 

przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu.  

XXVI.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Monitor interaktywny – 3 szt.  

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  
Punkty Dotyku 16 punktów 
Typ Ekranu LED Anti Glare 
Proporcje 16:09 
Rozdzielczość Full HD 1920x1080 
Jasność (cd/m2) 600 
Kontrast 6000:1 
Kąt widzenia 178 stopni 

Złącza 1 x TV, 2 x VGA, 4 x USB, 1 x Coaxial, 3 x HDMI, 1 x RJ45 

Procesor  2 rdzeniowy 

RAM 2GB 

ROM 16 GB 
Czas reakcji matrycy Maksymalnie 1ms 

Żywotność matrycy  50 000 h 
Rozdzielczość dotyku 32768×32768 

Zużycie energii podczas 
pracy 

Maksymalnie 100W 

Oprogramowanie 

1. Musi zawierać co najmniej 400 gier I zabaw edukacyjnych przeznaczonych 
dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat; 

2. Stopień trudności musi być dopasowany do wieku dzieci; 

3. Gry i zabawy nie mogą zawierać elementów agresji i przemocy oraz muszą 
być opracowane przez psychologów w celu wspierania prawidłowego 
rozwoju dzieci; 

4. Zawartość musi być podzielona pod kątem wieku (2 – 4 lata oraz 4 – 6 lat) 
dzieci, dla których są przeznaczone; 

5. Mechanizm głosowego czytania instrukcji do gier i zabaw; 

6. Możliwość stworzenia postaci przewodnika dla użytkownika, z wyborem 
wyglądu, płci i imienia;  

7. Wbudowany zegar mierzący czas jaki dziecko spędza przed komputerem; 

8. System nagradzania dzieci za poprawne odpowiedzi; 

9. Wymagany zestaw gier i zabaw dla dzieci w wieku 2- 4 lata: 
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• Gra dla 3 latka poszerzająca wiedzę dziecka. Możliwość odtwarzania 
taśmy filmowej szybko lub powoli, co ma wpływać na ruch na ekranie; 

• Gra dla 3 latka prezentująca działanie oka przy regulowaniu dopływu 
światła. Gra ma prezentować, że w zależności od ilości światła źrenica 
się zwęża lub rozszerza; 

• Gra dla 2 latka polegająca na porządkowaniu piłek i dopasowaniu ich 
do kolorów pudełek. Gra musi ćwiczyć klasyfikowanie i wspomagać 
naukę rozpoznawania barw; 

• Gra dla 2 latka wymagająca uporządkowania ciężarków I dopasowania 
ich do odpowiednich otworów. Gra musi rozwijać umiejętność 
rozpoznawania i dopasowywania kształtów; 

• Gra zawierająca zestaw kolorowanego do wydrukowania; 

• Gra rozwijająca umiejętność posługiwania się myszką komputerową; 

• Gra rozwijająca koordynacje wzrokowo – ruchową dziecka; 

• Gra poszerzająca wiedzę dziecka i rozwijająca zdolność logicznego 
myślenia; 

• Gra umożliwiająca zbudowanie zamku, które ma rozwijać kreatywność 
oraz poszerzać wiedzę dziecka; 

• Gra umożliwiająca poznanie własnego ciała, jego cech, ograniczeń i 
możliwości. Musi umożliwiać naukę nazywania części ciała, odróżniania 
chłopców od dziewczynek oraz sprawdzanie swoich umiejętności 
współzawodnicząc z rówieśnikami; 

• Gra edukacyjna dla dzieci zachęcająca do systematycznego mycia 
zębów; 

• Gra pozwalająca poznać układ kości człowieka,  poszerzająca wiedzę na 
temat ludzkiego ciała; 

• Gra wykorzystująca szminkę i kolczyki dla dziewcząt rozwijająca 
zdolności rozpoznawania kształtów oraz kolorów; 

• Gra w malowanie paznokci dla dziewcząt pozwalająca nauczyć dziecko 
jak nazywają się poszczególne barwy; 

• Gra umożliwiająca liczenie palców; 

• Gra edukacyjna dla najmłodszych dzieci poszerzająca wiedzę i 
pomagająca zbudować pozytywne nastawienie do wizyt u dentysty; 

• Gra wymagająca dopasowania zwierzętom odpowiednich części ciała 
ćwicząca rozpoznawanie i dopasowywanie kształtów oraz 
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spostrzegawczość; 

• Gra umożliwiająca przebijanie balonów, poszerzająca wiedzę, że 
napompowany nadmiernie balon prawdopodobnie pęknie; 

• Gra ucząca znaczenia intonacji i zmiany głosu w komunikacji; 

• Gra rozwijająca orientację w czasie; 

• Gra rozwijająca umiejętność wyciągania wniosków na podstawie 
obserwacji; 

• Gra rozwijająca wyobraźnię dziecka i umiejętność obserwacji; 

• Gra rozwijająca zdolność rozpoznawania i odtwarzania obrazów; 

• Gra ucząca różnych sposobów sortowania rzeczy; 

• Gra wzmacniająca pozytywną postawę wobec dzielenia się i ucząca 
zasady równego podziału; 

• Gra ucząca bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń, ilustrująca 
zależność pomiędzy wysokością płomienia a intensywnością 
gotowania; 

• Gra rozwijająca zdolność zapamiętywania; 

• Gra rozwijająca umiejętności konstrukcyjne i kreatywność; 

• Gra umożliwiająca umycie wirtualnego okna i zadbanie o sprzątanie 
domu, ucząca dbania o porządek; 

• Puzzle rozwijające zdolność rozpoznawania i odtwarzania obrazów, 
ćwiczące koncentrację; 

• Gra umożliwiająca dekorowanie choinki rozwijająca umiejętność 
identyfikacji i dopasowywania obrazów oraz poszerzająca wiedzę; 

• Gra ćwicząca koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność 
posługiwania się myszką; 

• Gra ucząca dziecko korzystać z tostera, rozwijająca orientację w czasie i 
pokazująca czym jest gotowanie i pieczenie; 

• Gra imitująca codzienne mycie rąk, wspierająca pozytywną postawę 
dziecka wobec czynności higienicznych; 

• Gra prezentująca skutek wiania wiatru i otwieranie okna w tym czasie, 
poszerzająca wiedzę dziecka na temat otaczającego świata I 
prezentująca jak należy się zachowywać w domu; 

• Gra umożliwiająca wskazanie piłki pasującej do danego sportu, 
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ćwicząca umiejętność klasyfikowania i poszerzająca wiedzę dziecka; 

• Gra prezentująca zasady korzystania z nocnika, pomagająca w 
przeprowadzaniu treningu czystości oraz rozwijająca umiejętność 
obserwacji; 

10. Wymagany zestaw gier i zabaw dla dzieci w wieku 4- 6 lat: 

• Gra wymagająca odgadnięcia, gdzie jest schowana kulka, ćwicząca 
spostrzegawczość, koncentrację uwagi i pamięć; 

• Gra prezentująca różne witryny sklepowe, ćwicząca kategoryzowanie 
przedmiotów; 

• Gra umożliwiająca meblowanie mieszkania, rozwijająca zdolność 
identyfikacji i dopasowywania obrazów, pozwalająca na ćwiczenie 
kreatywności; 

• Gra pozwalająca na wybór składników i upieczenie tortu,  rozwijająca 
kreatywność dziecka oraz zachęcająca do pomocy w domu; 

• Gra pozwalająca na dopasowanie postaci do epoki, poszerzająca 
wiedzę dziecka oraz rozwijająca jego umiejętności; 

• Gra prezentująca zasadę działania żelazka i ucząca  prasowania, 
rozszerzająca wiedzę dziecka i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową; 

• Gra ucząca rozpoznawania liter oraz układu klawiatury komputerowej; 

• Gra wymagająca odszukania wszystkich liter zgodnych z 
przedstawionym wzorem. Gra musi pomagać w nauce liter; 

• Gra rozwija spostrzegawczość, koncentrację uwagi i pamięć, polegająca 
na odnalezieniu szczegółów, którymi różnią się dwa obrazki; 

• Gra prezentująca zasadę działania lornetki; 

• Gra polegająca na  dopasowywaniu skrzydeł, tułowia i głowy do 
odpowiednich owadów, rozwijająca spostrzegawczość i poszerzająca 
wiedzę; 

• Gra pokazująca jak zmiana temperatury wpływa na klimat i krajobraz, 
wyjaśniająca tę zależność i poszerzająca wiedzę dziecka na temat 
przyrody; 

• Gra umożliwiająca obserwacje powierzchni księżyca przy pomocy 
teleskopu; 

• Gra imitująca nurkowanie w oceanie i prezentująca jego zawartość 
oraz poszerzająca wiedzę o podwodnym świecie; 
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• Gra pokazująca zależności między pozycją słońca a kształtem i 
długością cienia, poszerzająca wiedzę dziecka i ćwicząca umiejętność 
posługiwania się myszką; 

• Gra umożliwiająca odnalezienie drogi przez labirynt, rozwijająca 
wyobraźnię przestrzenną i spostrzegawczość; 

• Gra prezentująca zasadę działania klasycznej wagi, ucząca dodawania i 
odejmowania; 

• Gra matematyczna, wspomagająca naukę odliczania; 

• Gra poprawiająca orientację w czasie i pomagająca nauczyć się 
korzystać z zegarka oraz identyfikować cyfry; 

• Gra umożliwiająca zrobienie zakupów, ucząca rozpoznawać wartość 
pieniędzy po ich nominałach i rozwijająca zdolności matematyczne; 

• Gra wspomagająca naukę dodawania i odejmowania z wykorzystaniem 
tarczy strzeleckiej;  

• Gra wspomagająca naukę dodawania i odejmowania z wykorzystaniem 
sztućców i elementów zastawy stołowej;  

• Gra imitująca ważenie i nadawanie paczki, rozwijająca analizę i syntezę 
wzrokową, ćwicząca koordynację wzrokowo-ruchową, pomagająca w 
nauce cyfr; 

• Gra rysowanka umożliwiająca szkicowanie ołówkiem i wykonanie 
rysunku i portretu, pozwalająca na twórcze eksperymentowanie oraz 
rozwijająca zdolność rozpoznawania i dopasowywania kształtów; 

• Gra umożliwiająca eksperymentujcie z dźwiękami, tworzenie melodii i 
nagrywanie ich, ucząca rozpoznawania i dopasowywania dźwięków; 

• Gra umożliwiająca właściwe dopasowanie różnych części znanych 
obrazów, które zostały pozamieniane, poszerzająca wiedzę dziecka; 

• Gra pozwalająca malować wirtualnymi farbami przy pomocy pędzli i 
wałków, rozwijająca kreatywność oraz koordynację wzrokowo-
ruchową; 

• Gra umożliwiająca odrysowanie wirtualnej ręki, prezentowana na 
ekranie, rozwijająca kreatywność dziecka; 

• Gra umożliwiająca wycinanie wzorów I kształtów z kartki 
prezentowanej na ekranie, rozwijająca kreatywność  i wyobraźnię; 

• Gra umożliwiająca opiekowanie się niemowlakiem, rozwijająca 
kompetencje emocjonalne i poszerzająca wiedzę; 
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• Gra umożliwiająca stworzenie naszyjnika, rozwijająca kreatywność i 
pomagająca opanować umiejętność posługiwania się myszką; 

• Gra umożliwiająca wykonanie makijażu i charakteryzacji aktorskich, 
rozwijająca kreatywność i wyobraźnię; 

• Gra plastyczna umożliwiająca dopasowywanie wzorów                       i 
malowanie obrazów; 

Warunki gwarancji 
3 lata, serwis w miejscu instalacji sprzętu, czas reakcji serwisu do końca 
następnego dnia roboczego. 

Wymagania dodatkowe 
Wifi, filtr adaptacyjny 3D,pilot zdalnego sterowania, kable VGA, audio, 
HDMI, USB, zgodność ze standardem VESA, statyw na kółkach 
umożliwiający transport monitora pomiędzy salami lekcyjnymi; 

 
 

II. Interaktywny zestaw projekcyjny – 3 szt. 
 
W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej: 
 
1. Urządzenie  wykrywające ruch; 
2. Wbudowany projektor krótkoogniskowy; 
3. Wbudowany komputer klasy PC; 
4. Zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych; 
5. Pilot zdalnego sterowania; 
6. Złącza USB, HDMI, LAN, Audio, 
7. Wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową projektora; 
8. Kabel zasilający; 
9. Instrukcja obsługi; 
10. Zestaw powinien zawierać co najmniej następujący pakiet gier edukacyjnych  

umożliwiający: 

• Grę piłkami; 

• Udział w wyścigach samochodowych; 

• Zabawę animowanymi zabawkami; 

• Badanie preferencji; 

• Pływanie kajakiem; 

• Trafianie kulą do dołka; 

• Wykonywanie porannych obowiązków; 

• Gimnastykę w wodzie; 

• Zabawy  w kole; 

• Zabawy na torze z przeszkodami; 

• Udział w zawodach pływackich; 

• Liczenie owoców; 
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• Grę na wirtualnych instrumentach muzycznych; 

• Szukanie przedmiotów; 

• Nazywanie zwierząt dzikich i hodowlanych; 

• Zabawę z balonikami; 

• Zabawę z róznymi minami; 

• Zabawy w wodzie; 

• Grę nogami na pianinie; 

• Liczenie kwiatków; 

• Rysowanie dowolnych kształtów; 

• Wirtualne latanie; 

• Liczenie wspak; 

• Odgarnianie liści; 

• Zbieranie miodu; 

• Zbieranie grzybów; 

• Rabanie drewna; 

• Zbieranie prezentów na czas; 

• Zbieranie bananów; 

• Grę  w bilard; 

• Grę w kręgle; 

• Grę w golfa; 

• Grę we flippery; 

• Grę w jedzenie pączków i cukierków; 

• Strącanie owoców z drzew; 

• Odbijanie spadających kulek; 

• Strzelanie do jabłek; 

• Chlapanie farbami; 

• Strzelanie katapultami; 

• Komponowanie na perkusji: 

• Tworzenie kwiatów; 

• Tworzenie pokazu fajerwerków; 

• Tworzenie zwierzat; 

• Umieszczanie kulek w koszykach; 

• Porządkowanie placu budowy i skarbca; 

• Zapamiętywanie nazw przedmiotów w języku angielskim; 

• Przyporządkowywanie obrazków do usłyszanych nazw w języku angielskim; 
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III. Rzutnik multimedialny – 2 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

System projekcji  DLP 

Wejścia HDMI, S-video, 2 x 3.5mm mini jack 

Wyjścia 3.5mm mini jack 

Rozdzielczość: WXGA (1280 x 800) 

Jasność 4100 lumenów; 

Współczynnik kontrastu 8000:1 

Przekątna ekranu projekcji 40 cali do 300 cali 

Odległość projekcji 150 do 850 cm 

Żywotność lampy 6 000 godzin 

Współczynnik zoom x1,3 

Waga Maksymalnie 3,5 kg; 

Złącza Mini USB. RJ45(LAN), RS-232C 

Pobór prądu Maksymalnie 280W 

Poziom hałasu Maksymalnie 35dB 

Warunki gwarancji 
24- miesięczna gwarancja, czas reakcji serwisu do końca 
następnego dnia roboczego. 

Wymagania dodatkowe 
Wbudowany głośnik 10W, Wbudowany obiektyw; Keystone 
poziomy i pionowy, kabel zasilający, kabel VGA, torba, osłona 
na obiektyw; 

 

IV. Telewizor – 2 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Przekątna ekranu 50 cali 

Rozdzielczość 3840 x 2160 

Moc RMS 20W 

Złącza 
 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x wyjście audio, 1 x Wejście RF, 1 x 
Anynet + 

Ułatwienia dostępu Powiększenie, wysoki kontrast 

Klasa efektywności 
energetycznej 

A 

Pobór mocy Maksymalnie 140W 

Warunki gwarancji 
12- miesięczna gwarancja, czas reakcji serwisu do końca 
następnego dnia roboczego. 

Wymagania dodatkowe HLG, HDR 10+, tryb filmowy, Dolby Digital Plus, 
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kompatybilność z systemami multiroom, przeglądarka 
internetowa, Smart TV, DLNA, Wifi Direct, Tuner DTV, 
HbbTV 1.0, podstawka, wsparcie dla IPv6, pilot zdalnego 
sterowania, zgodność ze standardem VESA; 

 

V. Laptop – 6 szt.; 
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne  

Zastosowanie 
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz 
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Ekran 
Matryca TFT, min. 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka 
antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits 

Obudowa Obudowa komputera matowa, szkielet i zawiasy metalowe.  
Kąt otwarcia matrycy min.130 stopni.  
W obudowie wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania 
akumulatora oraz pracę dysku twardego.    

Płyta główna Wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor klasy x86, osiągający wynik co najmniej 5150 pkt w teście PassMark 
CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie 
Zamawiającego 

Pamięć 
operacyjna RAM 

4 GB, możliwość rozbudowy do min 20GB 

Pamięć masowa 
1TB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.  
Dysk 2,5 cala. 

Wydajność 
grafiki 

Karta graficzna musi osiągać wynik co najmniej 1350 pkt. w teście PassMark 3D 
Graphics Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie 
zamawiającego 

Audio/Video 

Wbudowana, zgodna z HD Audio,  
Wbudowane głośniki stereo min 2x 1,5W,  
Wbudowany mikrofon,  
Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.passmark.com/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.passmark.com/
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funkcyjnych na klawiaturze,  
Wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz 
mikrofonu (mute),  
Kamera HD720p  

Napęd Wbudowany w obudowę napęd DVD-RW. Dopuszcza się napęd DVD-RW 
zewnętrzny, podłączany do portu USB 

Karta sieciowa 10/100/1000  

Porty/złącza 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 typ-C  z 
Złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO,  
1 x HDMI,  
RJ-45,  
Czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC). 

Klawiatura Klawiatura wyspowa, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem 
numerycznym. 

WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC  

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 

Bateria 
Bateria o pojemności min. 4600 mAh pozwalająca na nieprzerwaną pracę 
urządzenia do 4 godzin 

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny max 45W  

BIOS   

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego 
następujących informacji: 
- wersji BIOS  
- nr seryjnym komputera 
- ilości pamięci RAM 
- typie procesora i jego prędkości 
-modele zainstalowanych dysków twardych 
Administrator z poziomu  BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych 
czynnośći:  

- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku 

- Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On 
Password  

- Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkowanika BIOS  

- Mozliwość włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU 

- Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, 
Tryby PXE dla karty sieciowej, 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
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uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Bezpieczeństwo 
- złącze Kensington Lock, 
- TPM 2.0 

Certyfikaty i 
standardy 

- Dokument potwierdzający, ż eoferowane komputery zostały 
wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną normą w 
zakresie zarządzania produkcją sprzętu komputerowego; 

- Deklaracja zgodności CE; 

Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max. 2,2 kg 

System 
operacyjny 

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 
monitorach dotykowych 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem 
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim i angielskim 

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy 
pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów 
klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, 
tekstów, metadanych) dostępny z poziomów: menu, otwartego okna systemu 
operacyjnego;  

7. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 
indeksacji zasobów lokalnych, 

8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, 
komunikaty systemowe, menedżer plików. 

9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim 

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

11. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących). 

12. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 
zarządzany przez administratora Zamawiającego. 

13. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-
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peer. 

14. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, 
w tym możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 
miesiące. 

15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; 

16. Konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;  

17. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

18. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze; 

19. Molliwość zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do 
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 

20. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących 
się na serwerze plików z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z 
siecią VPN z poziomu folderu użytkownika  

21. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

22. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający 
tworzyć kopie zapasowe. 

23. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);  

24. Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
przywrócenia wersji wcześniejszej. 

25. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej 
postaci. 

26. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z 
pozostawieniem plików użytkownika. 

27. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 
pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); 

28. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor; 

29. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 
wykorzystaniem interfejsu graficznego. 

30. Bezpłatne biuletyny bezpieczeństwa związane z działaniem systemu operacyjnego. 

31. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;  

32. Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 
IP v4 i v6. 
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33. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny; 

34. Zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej i 
udostępnianiem plików; 

35. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie 
szyfrowały pliki na poziomie systemu plików.  

36. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi i 
niezarządzanymi. 

37. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub 
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne; 

38. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 

39. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do 
szyfrowania dysku w usługach katalogowych; 

40. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 

41. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 

42. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach; 

43. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych 
w sposób centralny; 

44. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a) Login i hasło, 

b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 

c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty chronione poprzez moduł TPM; 
45. Umozliwiający pracę w domenie; 

Oprogramowanie 
biurowe 

Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania 
biurowego musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prace osobom  

nieposiadającym umiejętności technicznych; 
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – 
użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 
roboczej musi być automatycznie rozpoznawany we wszystkich 
modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego 
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monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się; 
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów 

elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabela B1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabela 

A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów 
do potrzeb użytkownika oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców; 

4. Zamawiający wymaga licencji przeznaczonych wyłącznie dla jednostek 
edukacyjnych; 

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i 
aplikacjami; 

6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) Edytor tekstów 
b) Arkusz kalkulacyjny 
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) Narzędzie do zarzadzania informacja prywata (poczta elektroniczna, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
8. Edytor tekstu musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługa języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne) 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i 

rysunków 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
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i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie 

czynności 
k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l)  Wydruk dokumentów 
m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarzadzania 
informacją prywatną 

n) Prace na posiadanych przez zamawiającego dokumentach utworzonych 
przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016  z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentu 

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostepniającego formularze bazujące na schematach XML z 
Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, 
które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z 
obowiązującym prawem. 

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego 
zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostepniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w 
zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linia trendu), słupkowych, 

kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 

oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
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e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiazywanie problemów optymalizacyjnych 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 

nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie 

czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami posiadanych przez 

zamawiającego plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej 
realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. 

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać 
przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz: 
a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
c) Zapisanie w postaci tylko do odczytu. 
d) Nagrywanie narracji dołączanej do prezentacji 
e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 

nagrań dźwiękowych i wideo 
g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 

w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
i) Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów 
j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne 

na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i 
notatki prezentera 

k) Pełna zgodność z formatami plików posiadanych przez zamawiającego, 
utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013 i 
2016;. 
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11. Narzędzie do zarzadzania informacja prywatna (poczta elektroniczna, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 

listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 

elektroniczna do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia 

g) Zarzadzanie kalendarzem 
h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k) Zarzadzanie lista zadań 
l) Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m) Zarzadzanie listą kontaktów 
n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Oprogramowanie 
zabezpieczające 

1. System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, 
AVLAB +++, AV Comperative Advance +.  

2. Musi umożliwiać co najmniej: 

• wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym 
osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie rzeczywistym 
algorytmów kompresji, 

• wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, 
również przy użyciu technik behawioralnych, 

• stosowanie kwarantanny, 

• wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa 
(roguewear) 

• skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, 

• automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, 

• skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach 
czasowych lub poprzez harmonogram; 

• zbieranie informacji co najmniej o: 
- nazwie komputera,  
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- producencie i modelu komputera,  
- przynależności do grupy roboczej/domeny,  
- szczegółach systemu operacyjnego,  
- lokalnych kontach użytkowników,  
- dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, 
- parametrach sprzętowych takich jak: procesor,RAM, numer seryjny, dysk, 
BIOS, interfejsach sieciowych, dołączonych urządzeniach peryferyjnych; 

3. Moduł ochrony IDS/IPS 
4. Mechanizm wykrywania skanowania portów 
5. Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu 

wykrywania skanowania portów 
6. Wykrywanie ataków DDoS; 
7. Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane na dysku, za pomocą 

algorytmów szyfrowania takich jak: AES, RC6, SERPENT i DWAFISH.  
8. Pełne szyfrowanie dysków; 
9. Szyfrowanie zawartości na urządzeń przenośnych, takich jak pendrive, dyski USB i 

udostępnianieich zawartości tylko autoryzowanym użytkownikom; 
10. Centralna konsola zarządzająca musi umożliwiać co najmniej: 

• Przechowywanie danych w bazie typu SQL; 

• Zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania na na pojedynczych 
komputerach, zakresie adresów IP lub grupie z domeny; 

• Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania, z rozróżnieniem docelowej 
platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit), w formie plików .exe, .msi oraz 
formatach dla systemów Linux; 

• Centralną dystrybucję uaktualnień definicji wirusów bez dostępu do sieci 
Internet. 

• Raportowanie przez dedykowany panel w konsoli z: 
- prezentacją tabelaryczną i graficzną; 
- możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów; 
- możliwością eksportu do formatów CSV i PDF,  
- prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń konsoli, jak i    
   dane/raporty zbierane ze stacji klienckich, w tym raporty o  
   oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach klienckich 

11. Definiowanie struktury zarządzania opartej o role i polityki; 
12. Wyświetlania statusu bezpieczeństwa urządzeń końcowych zainstalowanych w 

różnych lokalizacjach; 
13. Tworzenie kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z chmury 
14. Dostęp do konsoli z dowolnego miejsca; 
15. Przeglądanie raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń; 
16. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych 

ściągniętych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania; 
17. Centralnie zarządzany z konsol, co najmniej w następującym zakresie: 
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• różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i 
blokowanie; 

• przyznwanie praw dostępu dla nośników pamięci USB, CD  

• regulowania połączeń WiFi i Bluetooth 

• kontrolowanie i regulowanie użycia urządzeń peryferyjnych typu: drukarki, 
skanery i kamery internetowe 

• blokada lub zezwolenia na połączenie z urządzeniami mobilnymi 

• możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez 
administratora; 

• szyfrowanie zawartości USB i udostępnianie jej na punktach końcowych z 
zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym; 

• możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp 
urządzeniom innym niż klawiatura i myszka 

• możliwość zezwalania na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez 
administratora\ 

• możliwość używania tylko zaufanych urządzeń sieciowych 
18. Funkcja wirtualnej klawiatury 
19. Możliwość blokowania każdej aplikacji  
20. Możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie 
21. Możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych 
22. Tworzenie kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach klientach 

poprzez konsole administracyjną; 
23. Kategorie aplikacji minimum:  

a) tuning software,  
b) toolbars,  
c) proxy,  
d) network tools, 
e)  file sharing application,  
f) backup software,   
g) encrypting tool 

24. Generowanie i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji 
danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki; 

25. Możliwość zablokowania funkcji Printscreen 
26. Monitorowanie przesyłu danych między aplikacjami; 
27. Blokowanie plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj; 
28. Ochrona przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe; 
29. Możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych 
30. Ochrona plików zamkniętych w archiwach  
31. Możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki 
32. Wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego 

działania  
33. Ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p 
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34. Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak 
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i 
sieciowych. 

35. Monitorowania określonych rodzajów plików. 
36. Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury 

monitorowania. 
37. Raportowanie monitorowania zmian w plikach. 
38. Możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach 
39. Możliwość śledzenia zmian w zainstalowanym oprogramowaniu; 
40. Usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru 

oraz defragmentacja dysku; 
41. Możliwość zaplanowania optymalizacji na wskazanych stacjach klienckich 

Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza 
sprzętowego. 
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi 
odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 
Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych działający nawet przy 
wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. 
Czytnik linii papilarnych. 
Złącze typu Kensington Lock. 

Gwarancja i 
wsparcie 
techniczne 
producenta 

3-letnia gwarancja, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych sprzętu lub równoważną normę w zakresie zarządzania produkcją 
sprzętu komputerowego oraz posiadać autoryzację producenta komputera – 
dokumenty potwierdzające dostarczyć na wezwanie zamawiającego; 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta nazwy platformy notebooka. 
Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu 
operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie 
podanego numeru seryjnego 
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VI. Drukarka – 2 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Rodzaj kolor 

Szybkość druku Mono/kolor - 25 str./min. 

Obsługiwane formaty papieru C6, B5, A6, A5, A4, A3; 

Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI 

Konfiguracja dysz 360 dysz czarnych, 180 dysz na kolor; 
Wyświetlacz LCD Kolorowy, o średnicy 5 cm; 
Zużycie energii podczas pracy Maksymalnie 15W; 
Poziom hałasu podczas pracy Maksymalnie 40 dB; 

Komunikacja USB, WiFi, Wi-Fi Direct; 
Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES); 

Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC; 

Warunki gwarancji 
36 miesięcy, czas reakcji serwisu do końca następnego 
dnia roboczego. 

Wymagania dodatkowe 

Automatyczny druk dwustronny; 
Drukowanie bez marginesów; 
Drukowanie na płytach CD/DVD; 
Podajnik na nośniki specjalne; 

 

VII. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Typ drukarki Kolor 

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie, Faksowanie 

Wyświetlacz Ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cm 

Obsługiwane rozmiary 
papieru 

A3, A4, Folio, A5, A6, Com-10, DL Envelope, Monarch, C5,  

Pamięć 256MB 

Komunikacja 10/100 Base TX, USB 2.0, 802.11b/g/n 

Rozdzielczość kopiowania do 1.200 x 4.800dpi 

Szybkość (kolor/mono) 8/12 obrazów na minutę 

Współczynnik 
powiększenia/zmniejszenia 

25% - 400 % 

Zuzycie energii podczas 
pracy 

Maksymalnie 30 W 

Bezpieczeństwo sieci SMTP, SSL/TLS, POP3, IMAP4, SNMP v3, 802.1x, Kerberos 
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przewodowej 

Bezpieczeństwo sieci 
bezprzewodowej 

WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, SMTP-AUTH, SSL/TLS , 
SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x ; 

Podajniki paieru 600 arkuszy, ADF – 50 arkuszy; 

Odbiornik papieru 100 arkuszy; 

Rozdzielczość drukowania 4,800 x 1,200dpi 

Szybkość drukowania 
(mono/kolor) 

35/25 str./min.  

Czas wykonania pierwszego 
wydruku 

Maksymalnie 6 sekund 

Rozdzielczość skanowania 1,200 x 2,400dpi 

Szybkość skanowania 18 obrazów na minutę dla A4 i 8 obrazów na minutę dla A3; 

Materiały eksploatacyjne Mozliwośc użycia wkładów na minimum 3000 stron; 

Warunki gwarancji 
36- miesięczna gwarancja, czas reakcji serwisu do końca 
następnego dnia roboczego. 

Wymagania dodatkowe 
Kopiowanie i skanowanie 2-stronne, fax internetowy, PC fax, 
ADF, dupleks,  
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                                                                                                       Załącznik Nr 2 do SIWZ  
 
 
_______________________________                     
(nazwa i adres Wykonawcy/oferenta)                  

Gmina Pęczniew 
                                                            ul. Główna 10/12, 

99-235 Pęczniew 
                                                                                                        
                                            

FORMULARZ OFERTY 
 
Ja, ………………………………………………………………………………………………. 
   imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę 
 
działając w imieniu i na rzecz wykonawcy 
 

Pełna nazwa  

REGON  

NIP  

Adres  

Tel/faks  

 
odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH 
PROJEKTU " Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego w Gminie Pęczniew" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, o parametrach minimalnych, wskazanych opisie przedmiotu 
zamówienia,  za cenę ofertową : 

- netto: …………………….. zł (słownie zł: ……………………………………, …../100) 

- podatek VAT w kwocie ……………………….. zł 

    - brutto: ………….. zł (słownie: ……………………………………..,…./100) 
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2. Oświadczamy, że cena brutto  zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

3. Oferujemy okres gwarancji zgodny z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia.; 

4. Określamy termin płatności na ………… dni. 

 

5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie ……………… 

 

6. INFORMUJEMY, że (właściwe podkreślić) : 

- wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu 

do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________.  

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to ___________ zł netto. 

 

7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

_____________________________________________________________ 

8. ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom  

 

9. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w 
załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 

12. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego  

 

13. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego. 

14. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

15. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 
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16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Imię i nazwisko:  

   

tel. ________________ fax __________________ 

e-mail;___________________________ 

 

17. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

18. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim 

przedsiębiorstwem. 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

19. Oświadczamy, iż złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawarte w treści zapytania ofertowego. 

20. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

____________________,dnia ________________ 
(Miejscowość)         (Data) 

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania 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).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Realizator projektu: Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 
tel. 43 678 15 19 

 

 
Załącznik nr 2.1 do formularza oferty 

L.p. 
  

Element przedmiotu zamówienia 

Informacje szczegółowe o oferowanym sprzęcie i 
oprogramowaniu Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW 
RÓWNOWAŻNOŚCI w przypadku oferowania rozwiązań 

równoważnych (wypełnia wykonawca)  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
podatk
u VAT 

Wartość podatku 
VAT 

Wartość brutto 

1 Monitor interaktywny 

Producent i model monitora: 
 
…………………………………………………………… 
Producent i nazwa oprogramowania: 
 
…………………………………………………………… 

3      

2 
Interaktywny zestaw 
projekcyjny 

Producent, nazwa i konfiguracja zestawu: 
 
…………………………………………………………… 

3      

3 Rzutnik multimedialny 
Producent i model: 
 
……………………………………………………….. 

2      

4 Telewizor 
Producent i model: 
 
……………………………………………………….. 

2      

5 Laptop 

Producent i model laptopa 
 
……………………………………………………….. 
Producent i model procesora 
 

6      
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Realizator projektu: Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 
tel. 43 678 15 19 

 

………………………………………………..… 
Producent i model karty graficznej  
 
…………………………………………………. 
Producent, nazwa i numer katalogowy (part 
number) systemu operacyjnego 
 
………………………………………………………… 
Producent i nazwa oprogramowania 
zabezpieczającego 
 
…………………………………………………... 
Producent, nazwa i numer katalogowy (part 
number) oprogramowania biurowego 
 
………………………………………………………… 

6 Drukarka 

Producent, model i numer katalogowy (part 
number): 

 
……………………………………………………….. 

2      

7 Urządzenie wielofunkcyjne 

Producent, model i numer katalogowy (part 
number): 

 
………………………………………………………… 

1      
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Załącznik nr 2.2 do formularza oferty 

Oświadczenie wykonawcy 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) dotyczące 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA oraz 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca: 

________________________________ 

________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres,) 

NIP/PESEL, ……………………….. 

KRS/CEiDG) ………………………… 

reprezentowany przez: 

_______________________________ 

_______________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU " Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i 

wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew" 

prowadzonego przez  

Gminę Pęczniew 

oświadczam, co następuje: 

1.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5  pkt 1), ustawy Pzp. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2019 roku 

______________________________ 

                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

SIWZ).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

 

 

 

Oświadczam, że spełniam/nie spełniam następujące warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w SIWZ: 

A) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - …………….. (TAK/NIE) 

 

 

 

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

 

 

             ………….………………………………………… 

                (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ, w zakresie warunku ……………………………………….. (wskazać właściwy warunek), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

..………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………,  

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

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

                ………………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnić jeśli dotyczy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: * 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w SIWZ. 

 

_________________ dnia ___ ___ 2019 roku 

______________________________ 

         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 2.3 do formularza oferty 
 

Wykonawca: 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
(pełna nazwa/firma, adres,) 
NIP/PESEL, ……………………….. 
KRS/CEiDG) ………………………… 
reprezentowany przez: 
 
____________________________ 
 
_______________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 
Biorąc  udział w postępowaniu na  
 
ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU " Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i 

wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew" 
 
prowadzonym przez Gminę Pęczniew, po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której 
należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *  
 
Oświadczam, że należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co 
wykonawca:* 
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy) 
 
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 
 
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  
* niepotrzebne skreślić   
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UWAGA: 

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej. 

3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: .....................................         ...........................................................  
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 2.4 do formularza oferty 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia * 

Ja: 

 _________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko np.: (właściciel, 

prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.) 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 _________________________________________________________ 

(nazwa Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

_______________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno - finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

 

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: 

ZAKUP SPRZĘTU TIK W RAMACH PROJEKTU " Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej                     

i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew" 
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Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

w/w zamówienia będzie następujący: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) zakres  mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e) będę realizował nw. zakres zamówienia, którego dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału, na których polega Wykonawca (uzupełnić jeśli dotyczy): 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia ____ ____ 2019 roku 

___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 

*wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 3 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR        / 2019 

 

 

Zawarta w dniu ……………………2019 r. w ……………………………….. pomiędzy: 

Gminą Pęczniew 

 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

z siedzibą …………………………………..….. 

 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:  ZAKUP SPRZĘTU TIK                         

W RAMACH PROJEKTU " Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew". 

2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś 
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Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. 

w zakresie szczegółowo określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. 

3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące elementy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 1 do SIWZ; 

3) Oferta wraz z załącznikami– przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu. 

§ 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem sprzętu TIK, tj.: 
1) Monitor interaktywny – 3 szt.  

2) Interaktywny zestaw projekcyjny – 3 szt. 

W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej: 

A) Urządzenie  wykrywające ruch; 

B) Wbudowany projektor krótkoogniskowy; 

C) Wbudowany komputer klasy PC; 

D) Zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych; 

E) Pilot zdalnego sterowania; 

F) Złącza USB, HDMI, LAN, Audio, 

G) Wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową projektora; 

H) Kabel zasilający; 

I) Instrukcja obsługi; 

J) Zestaw powinien zawierać co najmniej następujący pakiet gier edukacyjnych umożliwiający: 

a) Grę piłkami; 

b) Udział w wyścigach samochodowych; 

c) Zabawę animowanymi zabawkami; 

d) Badanie preferencji; 

e) Pływanie kajakiem; 

f) Trafianie kulą do dołka; 

g) Wykonywanie porannych obowiązków; 

h) Gimnastykę w wodzie; 

i) Zabawy  w kole; 
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j) Zabawy na torze z przeszkodami; 

k) Udział w zawodach pływackich; 

l) Liczenie owoców; 

m) Grę na wirtualnych instrumentach muzycznych; 

n) Szukanie przedmiotów; 

o) Nazywanie zwierząt dzikich i hodowlanych; 

p) Zabawę z balonikami; 

q) Zabawę z różnymi minami; 

r) Zabawy w wodzie; 

s) Grę nogami na pianinie; 

t) Liczenie kwiatków; 

u) Rysowanie dowolnych kształtów; 

v) Wirtualne latanie; 

w) Liczenie wspak; 

x) Odgarnianie liści; 

y) Zbieranie miodu; 

z) Zbieranie grzybów; 

aa) Rąbanie drewna; 

bb) Zbieranie prezentów na czas; 

cc) Zbieranie bananów; 

dd) Grę  w bilard; 

ee) Grę w kręgle; 

ff) Grę w golfa; 

gg) Grę we flippery; 

hh) Grę w jedzenie pączków i cukierków; 

ii) Strącanie owoców z drzew; 

jj) Odbijanie spadających kulek; 

kk) Strzelanie do jabłek; 

ll) Chlapanie farbami; 

mm) Strzelanie katapultami; 
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nn) Komponowanie na perkusji: 

oo) Tworzenie kwiatów; 

pp) Tworzenie pokazu fajerwerków; 

qq) Tworzenie zwierząt; 

rr) Umieszczanie kulek w koszykach; 

ss) Porządkowanie placu budowy i skarbca; 

tt) Zapamiętywanie nazw przedmiotów w języku angielskim; 

uu) Przyporządkowywanie obrazków do usłyszanych nazw w języku 

angielskim; 

3) Rzutnik multimedialny – 2 szt.; 

4) Telewizor – 2 szt.; 

5) Laptop – 6 szt.; 

6) Drukarka – 2 szt.; 

7) Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 

 

30 dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

§ 4 
1. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w 

opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu, wolne od obciążeń prawami 

osób trzecich. 

2. Wszystkie narzędzia TIK powinny: 

a) posiadać deklarację CE  – deklaracja Conformité Européenne; 

b) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważną normę w zakresie 

zarządzania produkcją sprzętu komputerowego; 

c) posiadać  dołączone  niezbędne  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania, w języku 

polskim. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie i 

podłączenie dostarczonego sprzętu TIK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Dostarczony  asortyment  ma być zapakowany w tekturowe pudełka, uniemożliwiające  

uszkodzenie  produktów  w  czasie  transportu, rozładunku i wniesienia.  Odpowiedzialność  za 

uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego 

asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu  ofertowym.   

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia  te  nie  

powstały  z  winy  Zamawiającego  lub   

b) nie  spełniają  wymagań Zamawiającego  określonych  w SIWZ i  szczegółowym  opisie  

przedmiotu  zamówienia lub  

c) dostarczone  produkty  nie  odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności 

oraz parametrów technicznych,  

Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawa w zakresie sprzedaży i 

dostarczenia licencji na oprogramowanie, o którym mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia.  

8. Wykonawca dokona instalacji w/w oprogramowania systemowego, przed jego dostarczeniem, 

zgodnie z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone w czasie licencje niewyłączne na 

dostarczone i zainstalowane na sprzęcie oprogramowanie, zgodnie z wymogami szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca oświadcza, iż certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania, którymi jest 

oznakowany sprzęt są oryginalne.  

11. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że  dostarczając licencje na oprogramowanie nie 

narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia 

przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt 

i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób 



 
 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego  
w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

 
trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, jak również związanych z 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2019.1231 t.j.).  

12. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie na swój koszt działania 

prawne związane z roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich lub praw 

własności przemysłowej dotyczących towarów, będącymi wynikiem wprowadzenia towarów do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod następującymi warunkami:  

1) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej;  

2) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty związane 

z roszczeniem;  

3) Zamawiający powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli Wykonawcy wyłącznego 

pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą roszczenie;  

4) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym 

wskazanym przez Wykonawcę i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane przez 

Wykonawcę; 

5) Zamawiający bez porozumienia z Wykonawcą nie uzna roszczenia osoby trzeciej w całości 

lub w części.  

13.  W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich 

będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia oprogramowania do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności zrefunduje 

Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, 

grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe, na podstawie noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników przedszkoli z zakresu obsługi urządzeń.  

§ 5 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę brutto ………………………………………………………………..……..zł  

            (słownie: ……………………………………………………………..……..zł ……………..) 

            w tym podatek VAT w wysokości ………….. %. 
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 

niniejszej SIWZ oraz z załączonej dokumentacji, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do 

realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego. Ponadto cena obejmuje podatki, cła, koszty 

transportu i rozładunku, a także montażu i instalacji. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………. w 

terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem zdawczo – 

odbiorczym, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu szkód i kar 

umownych. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

§ 6 
1. Wykonawca udziela okresu gwarancji jakości zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Szczegółowym  

opisie  przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Bieg  terminu  gwarancji  jakości rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu 

umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy jako należycie wykonanego. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania wszelkich napraw w ramach gwarancji w 

terminie wskazanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych 

przedmiotów dostawy. 

5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej niedokonania w terminie 

określonym w ust. 4 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub 

powierzyć wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy zachowując 

wszelkie roszczenia odszkodowawcze. 

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w tym wad ukrytych stwierdzonych w trakcie 

użytkowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie na piśmie. 

7. Wykonawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania. 
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8. W przypadku niemożności usunięcia wad lub dokonania naprawy w powyższym terminie jak 

również w przypadku, gdy trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany rzeczy na nowe, wolne od wad. Uszkodzone trwałe nośniki pamięci 

pozostaną do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. 

9. Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. Wady przedmiotu zamówienia wykryte w okresie gwarancyjnym będą usuwane przez Wykonawcę  

w autoryzowanym serwisie producenta w terminie  określonym w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w ramach rękojmi lub gwarancji konieczne będzie 

dokonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, za uszkodzenia sprzętu w trakcie transportu i 

jego ubezpieczenie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

11. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych będą realizowane w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego 

sprzętu.  

§ 7 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest 

równa odpowiednio okresowi gwarancji zaoferowanemu przez Wykonawcę w Ofercie.  

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający: 

a) może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od upływu terminu do naprawy lub zleci wykonanie zastępcze, lub 

obniży odpowiednio wynagrodzenie, lub  

b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie i 

dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę 

odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota 



 
 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego  
w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca, Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub 

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, określonego w § 5 ust. 1, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady są 

nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie wad w odpowiednim terminie lub 

d) może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim 

przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi 

maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W 

razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo a 

parametry urządzenia nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ. 

5. Żądania tytułu rękojmi będą realizowane w ramach wynagrodzenia Wykonawcy bez ponoszenia 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów 

dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego sprzętu.  

§ 8 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie strony umowy 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2. Podczas odbioru sprzętu Zamawiający zweryfikuje:  

a) brak uszkodzeń mechanicznych sprzętu, 

b) model i numer seryjny sprzętu, 

c) zgodność parametrów ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ofertą oraz ze 

specyfikacją producenta, 

d) instalację i konfigurację oprogramowania systemowego; 

e) dla oprogramowania, zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, 

takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są 

oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się 

do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane 

oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji 

nielicencjonowanego lub nielegalnego oprogramowania lub jego elementów, w tym fałszywych 



 
 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego  
w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

 
certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w 

terminie 14 dni od dnia powzięcia takiej informacji. Ponadto, powyższe informacje zostaną 

przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.  

4. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru, zostanie on zastąpiony 

przez Wykonawcę nowym sprzętem w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze Zamawiającego, 

licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zastrzeżeniach co do jakości 

dostarczonego sprzętu.  

5. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty 

lub uszkodzenia pomocy dydaktycznych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie nadaje 

się do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

7. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotu zamówienia gdy jest on: 

a) niepełnowartościowy o obniżonej jakości, z wadami, 

b) niezgodnych z zamówieniem, 

c) wykonany po terminie określonym w § 3umowy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługiwać będą następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamawiający może odstąpić od umowy w 

całości lub części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Dostawcy, 

zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych. 

9. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów odstąpienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego 

wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że 

dostarczone produkty:  

a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie 

powstały z winy Zamawiającego lub  

b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub  



 
 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego  
w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

 
c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 

parametrów technicznych  

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia .   

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

3) za opóźnienie: 

a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia 

wyznaczonego na sunięcie wad; 

b) w przystąpieniu dokonania napraw w ramach gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c) w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to 

wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust 1 Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 2. 
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5. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 

§ 10 
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je wykończyć w terminie, o którym mowa w § 3 umowy. 

b) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; w tym przypadku 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, a Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

a) ogłoszono likwidację lub upadłość Wykonawcy, 

b) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji Umowy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

6. Strony ustalają, iż w przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z 

jakichkolwiek przyczyn, obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji pozostają w mocy. Termin 

gwarancji będzie w takim przypadku liczony od odbioru prac przez Zamawiającego. 

§ 11 
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy, w 

tym tego, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany  wykazać, że  proponowany 

nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, który umożliwiłby Wykonawcy 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego 

podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz przedstawić 

oświadczenie lub dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w 

okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

§ 12 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda  Zamawiającemu, o ile są już 

znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi. 

2. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

§ 13 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  …………….. zł (słownie: 

……………………………………………………). 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w formie………………………………………………………………………... . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, z zastrzeżeniem, iż 

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady równowartość 30 % 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 14 

 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są:  

1) Ze strony Zamawiającego:  

……………………………………………………………………………………………… 
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tel.: ……………………………………………………….......  

e-mail: ………………………………………………………...   

2) Ze strony Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………….......  

e-mail: ………………………………………………………...    

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresów, o których 

mowa w ust. 1. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres 

uważa się za skutecznie doręczone.  

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej strony.  

§ 15 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji dostaw objętych niniejszą Umową. 

§ 16 
1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 

Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

§ 17 
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w następujących przypadkach: 
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1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku: 

a)  zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w tym 

aktów prawa miejscowego; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na 

zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

b) zmiany wskazanego w ofercie sprzętu na inny, spełniający warunki określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe 

dostarczenie sprzętu wskazanego w ofercie; 

2) zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z 

dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od 

dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej 

wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły wyższej, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do ich realizacji. 

d) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Przewiduje możliwość  przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas trwania przeszkody. 

3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

4) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

5) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy. 

6) zmiany stawki podatku VAT: 

- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być 

wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT. 
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- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT -  ceny jednostkowe netto nie mogą być 

wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT. 

2. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, 

pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.   

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.   

4.  Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół 

podpisany przez obie strony. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 

dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa w tym: Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

………………………………                                         ………………………………. 
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Realizator projektu: Gmina Pęczniew 

ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 
tel. 43 678 15 19 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
WYKAZ DOSTAW 

 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

 

Wartość dostawy brutto 

 

Termin  wykonania  
dostawy 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ Zleceniodawcy 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
 


