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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy 
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca   

tel./ fax. 24 721 23 41 
zsp1@oswiata.org.pl  

 
 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 
elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Łęczycy. 
 
 
 

Wartośd szacunkowa zamówienia jest wartością mniejszą niż kwoty określone w przepisach 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm.) 
 
 
 
 
 
 

Łęczyca 07 sierpnia 2019 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 
elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Łęczycy. 
 
 

I INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1.1 Nazwa oraz adres zamawiającego 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy  
ulica Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 
adres do korespondencji: Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 
faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 24 721 23 41; 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zsp1@oswiata.org.pl; 
adres stron internetowych, na których opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ: 
www.zsp1.oswiata.org.pl 

 
działający w imieniu i na rzecz: 

Powiatu Łęczyckiego  
adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca ; 

Numer NIP: 507-00-11-299 
Numer REGON: 611016123 
 

1.2 Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

 
1.3  Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa zamówienia:  

mailto:zsp1@oswiata.org.pl
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„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 
elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Łęczycy.” 
 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz zakup i 
dostawa wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt elektroniczny i użytkowe programy 
komputerowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ramach projektu 

„Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności; 
Działanie XI. 3 Kształcenie zawodowe; Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.  

 
Częśd nr 1 - obejmuje zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni 
elektrotechniki i elektroniki samochodowej. 
Częśd nr 2 – obejmuje zakup i dostawę wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 
elektroniczny i użytkowe programy komputerowe. 
 

B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
a) załącznik nr 9 dla części nr 1 
b) załącznik nr 10 dla części nr 2 

 
C. Zamówienie zostało podzielone na części. 

a) Częśd nr 1- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrotechniki i 
elektroniki samochodowej. 

b) Częśd nr 2– zakup i dostawa wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 
elektroniczny i użytkowe programy komputerowe 
 

D. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyd 
ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia. 
 

E. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach 
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i 
jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwośd przedstawienia w ofercie produktu 
równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie o takich samych lub 
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz z co 
najmniej takim samym zakresem zagadnieo. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest 
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obowiązany wykazad, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. Wykonawca powinien wykazad równoważnośd produktu poprzez 
wskazanie parametrów równoważnych oferowanego produktu w odpowiednim 
Formularzu cenowym (dla części nr 1 -załącznik nr 2 do SIWZ ;  dla części nr 2 -załącznik 
nr 3 do SIWZ). 
Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych 
produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy – Pzp. 
 

F. Pomoce dydaktyczne powinny posiadad znak bezpieczeostwa, byd dopuszczone do 
użytkowania oraz spełniad standardy uniwersalnego projektowania. 
 

G. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą byd fabrycznie nowe, wolne od wad, 
zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. 

 
H. Dodatkowo wszystkie narzędzia TIK powinny: 

a) posiadad deklarację CE  –deklaracja Conformité Européenne; 
b) komputery posiadad certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; 
c) byd fabrycznie nowe i wolne od obciążeo prawami osób trzecich; 
d) posiadad  dołączone  niezbędne  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania, w 

języku polskim; 
 

I. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek, wniesienie i ustawienie 
dostarczonych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w miejscu wskazanym przez 
dyrektora szkoły. 
 

J. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, 
uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialnośd za 
uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 

 
K. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd 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  

b) nie spełniają wymagao Zamawiającego określonych w SIWZ i szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia 

c) 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 
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zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakośd, zgodnośd z 
warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

L. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników szkoły z zakresu obsługi urządzeo. 
 

M. Gwarancja: 
a) dla części nr1 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 
24 miesiące. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru 
koocowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich 
usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie 
wykonanego. 

b) dla części nr 2 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 
24miesiące, a w przypadku zestawów komputerowych  – nie krótszy niż 36 
miesięcy. Wykonawca udziela okresu gwarancji zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 10 do SIWZ dla części nr 2. Bieg terminu gwarancji jakości 
rozpoczyna się od daty odbioru koocowego przedmiotu umowy, a w 
przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu umowy jako należycie wykonanego. 

Uwaga: Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 
 

N. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 
a) dla części nr 1 

 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 38410000-2 Przyrządy pomiarowe 

 38900000-4 Różne przyrządy do badao lub testowania. 
b) dla części nr 2 

 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych 
komputerów osobistych (PC) 

 48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego, 

 38652120-7 Projektory wideo, 

 30232100-5 Drukarki i plotery, 

 30216110-0 Skanery komputerowe, 

 39162110-9 Sprzet dydaktyczny, 

 38342000-4 Oscyloskopy. 
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O. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 

1.4 Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.  
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2. 

 

1.5 Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy 

 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy:  

nie podlegają wykluczeniu; 

 

B. O udzielenie zamówienia może ubiegad się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów  
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagao, których spełnienie 
Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazad na etapie składania 
ofert. 
 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagao, których spełnienie 
Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazad na etapie składania 
ofert. 
 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej  

 

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał Certyfikat ISO 9001 w zakresie 
Zarządzania projektami informatycznymi, w tym co najmniej sprzedaży, dystrybucji 
i serwisowania rozwiązao informatycznych. 
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C. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 
16-20 ustawy Pzp. 
 

D. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

E. Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 2017 r., poz. 1508, z 2018 r., poz. 149z późn.zm.) lub którego upadłośd ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układnie przewiduje zaspokojenia 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 2017r. poz. 
2344 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

F. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 
 

G. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
ustawy może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie 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. Zdania pierwszego 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. 
 

H. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie pkt 1.5.G. SIWZ. 

 

I. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, do okazania zaoferowanego 
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sprzętu i oprogramowania, w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego w SIWZ. 
Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego (po terminie składania 
ofert). Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co najmniej 
pięciodniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe). 
Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji) 
sprzętu i oprogramowania, uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. 
niepotwierdzenie przez Wykonawcę wymagao określonych przez Zamawiającego, co 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy." 
 

J. Zamawiający może wykluczyd wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

K. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

 

L. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnid 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 
(przykładowy formularz zobowiązania określa załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

M. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13-14 i 16 –20 ustawy Pzp. 

 

N. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
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wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt.L. 

 

O. Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

 

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

 

Q. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazad Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

R. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

S. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

T. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 
mowa w pkt. B. 

 
U. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez 

notariusza powinien byd załączony do oferty i zawierad w szczególności wskazanie:  
1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;  
2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;  
3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania  
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V. Dokument pełnomocnictwa musi byd podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą byd złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeo woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
ewidencji Wykonawców  

 

W. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 
Wykonawców osobno w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy  

 
X. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 

Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisad w formularzu ofertowym  
 

Y. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może 
żądad przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  
 

1.6 Wykaz oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 
A. Wykaz oświadczeo składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składanych 
wraz z ofertą: 

1. Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wypełniony formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym:  
a) załącznik nr 2 do SIWZ(dla części nr 1), 
b) załącznik nr 3 do SIWZ (dla części nr 2), 

3. Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik nr 4 do 

SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie - wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia; 

5. Wykonawca który polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22a 
Ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu 
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warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
stanowiący załącznik  nr 4 do SIWZ. 

6. Wykonawca, który zamierzy powierzyd wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o 
braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik  nr 4 do SIWZ. 

7. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyd w przypadku polegania na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument, w którym Wykonawca 
polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
- przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ.  

8. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik. 

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: 
konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia. 
 

B. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 
ust. 11 ustawy: 

1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazad Zamawiającemu oświadczenie (według załącznika  
nr 6) o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
(w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

3. Uwaga: Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia dot. przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. 
 

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
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Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzieo złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu. 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 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 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.  

3. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyd, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej. 

5. Dokumenty o których mowa w pkt. 1., 2. i 3. powinny byd wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Certyfikat ISO 9001 w zakresie Zarządzania projektami informatycznymi, w tym co 
najmniej sprzedaży, dystrybucji i serwisowania rozwiązao informatycznych. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwad Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo 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 oświadczeo lub dokumentów. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeo lub 
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
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internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

9. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniad dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia 
umowy, zamawiający może zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 

 
 

1.7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeo i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłaoca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, 
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 
99-100 Łęczyca, 
tel. 24 721 23 41, 
fax. 24 721 23 41, 
e-mail: zsp1@oswiata.org.pl  

4. Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyład z oznaczeniem 
numeru postępowania ZSP Nr 1. 361.211.2019 

5. Adres, pod którym można składad korespondencję osobiście:  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, 
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 
99-100 Łęczyca (sekretariat) I piętro. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do 
Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treśd dotrze do 
Zamawiającego na adres podany w pkt. 3, przed upływem wymaganego terminu. 

7. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. 
8. Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami pkt. 1.10 niniejszej SIWZ, 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 
pośrednictwem posłaoca. 

9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest: 
a) w sprawach ogólnych związanych z procedurą przetargową, 
b) w sprawach technicznych 

Jarosław Świtoń – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Łęczycy tel. 24 721 24 41  

10. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Z osobą wymienioną 
w pkt. 9 można kontaktowad się w dni robocze w godz. 8:00-14:00. 

11. Treśd wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków 
zamówienia należy odczytywad wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez 
Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.  
 

1.8 Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
1.9 Termin związania ofertą 

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

ofert. 
 

1.10 Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznad się dokładnie z informacjami zawartymi w 

SIWZ i przygotowad ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie. 

2. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. 
3. Oferta musi byd sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi byd czytelna. 
5. Oferta wraz załącznikami musi byd podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi byd 
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. 
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6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywad uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostad dołączone do oferty i musi byd 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodnośd z oryginałem. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi byd sporządzona w języku polskim. Każdy 
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 
winien byd złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

8. Dokumenty składające się na ofertę muszą byd złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 
punktu 6 i oświadczeo, o których mowa w pkt. 1.6. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodnośd z oryginałem przez 
Wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie  
z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy pzp. 

9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treśd strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem, etc. powinny byd parafowane przez Wykonawcę.  

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. W treści oferty winna byd umieszczona informacja o ilości stron. 

11. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, 
oświadczenia, etc.) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może 
przedstawid ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one 
zawierad wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych 
wzorach. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą byd udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą byd oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 
poz.1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 
wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą byd 
udostępniane, informacje te należy umieścid w oddzielnej kopercie wewnątrz 
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opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa dołączone w formie odrębnego załącznika należy 
podad również w formularzu oferty. 

16. Wykonawca może wprowadzid zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofad, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 
powinny byd przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co 
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyd napisem “ZMIANA”. 

17. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno byd opakowane i 
zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 
jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyd napisem “WYCOFANE”. 
 

1.11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Opakowanie ofert: 

a) oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.  

b) na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według 

poniższego wzoru: 

 

2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych: 
a) ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze 

Specyfikacją, należy składad w siedzibie prowadzącego postępowanie – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 
(sekretariat), 99-100 Łęczyca, tel. 24 721 23 41, fax. 24 721 23 41, do dnia  
16.08.2019 r. do godz. 11.00. 

b) w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za 
termin złożenia oferty Zamawiający uznawad będzie datę i godzinę wpłynięcia 
oferty do Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ul. Ozorkowskie 
Przedmieście 2 (sekretariat), 99-100 Łęczyca. 

 

Oferta na: 
 

„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni: w komputery, 

sprzęt elektroniczny i użytkowe programy komputerowe dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy.” 

- nie otwierad do dnia 16.08.2019 r. do godz. 11:30. 
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UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 
3. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 
4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, 

zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 (gabinet 
dyrektora I piętro) w dniu 16.08.2019 r. do godz. 11.30. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2. Ustawy pzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

1.12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 

zapoznad się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dodatkami do 
SIWZ. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien w cenie ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ująd 
wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w tym związane z 
dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawnych oraz wzoru 
umowy. 

3. Wykonawca skalkuluje całkowitą cenę oferty przy uwzględnieniu wszystkich 
niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
wynikających wprost lub pośrednio ze SIWZ i załączników m.in.: 

a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości 
określonej ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) Określenie stawki podatku VAT jest 
obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., 
poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych: „Zasadą jest, że 
zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalnośd, swoje 
produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według 
zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, 
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wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych 
bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej", 

b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzied w 
chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

c) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym. 
Cena oferty obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca 
załącza do oferty formularz cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SIWZ (dla części nr 1) oraz z załącznikiem nr 3 do SIWZ (dla części nr 2). Ustaloną 
cenę z formularza cenowego Wykonawca przenosi do formularza ofertowego. 

5. W formularzu ofertowym Wykonawca poda:  
a) cenę netto przedmiotu zamówienia, 
b) cenę całkowitą brutto (z podatkiem VAT ) – kryterium oceny ofert (C), 
c) termin płatności  
d) okres gwarancji w miesiącach: 

 dla części nr 1 gwarancji jakości - kryterium oceny ofert (G) 

 dla części nr 2 gwarancji jakości  dla zestawów komputerowych - 
kryterium oceny ofert (G) 

6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie: 
a) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za 

wykonanie przedmiotu zamówienia (C) tj. 60 %  
b) okres gwarancji w miesiącach: 

 dla części nr 1 gwarancji jakości na całośd zamówienia - kryterium oceny 
ofert (G) tj. 40% 

 dla części nr 2 gwarancji jakości  dla zestawów komputerowych - kryterium 
oceny ofert (G) tj. 40% 

7. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny byd liczone w 
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.poz. 
915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 
386ze zm.). 

8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 
9. Wykonawca ma obowiązek zaproponowad tylko jedna cenę i nie może jej zmienid. 

10. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych. 
11. Cena określona w ofercie będzie stała, tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności. 

ofert (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 
 

1.13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
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1. Oferta oceniana będzie pod względem: 
a) formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ i ustawie Prawo 

zamówieo publicznych, 
b) merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej 

kryteriami. 
2. Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będą miały zastosowanie zasady i kryteria 

określone w ustawie Prawo zamówieo publicznych oraz SIWZ. 
3. Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów: 

 

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

Cena oferty brutto (C) 60% - 60 pkt.  

Długośd okresu gwarancji: 

 dla części nr 1 gwarancji jakości 

 dla części nr 2 gwarancji jakości  
dla zestawów komputerowych 

 
40% - 40 pkt. 

 
40% - 40 pkt. 

 
4. Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca 
przedstawił jak najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący 
wzór: 
 

Liczba                      Cn 

zdobytych (C)= ----------- x 100 x waga kryterium 60 %  

punktów                 Cb 

 
Gdzie:  
Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych  
Cb – cena oferty badanej  
100 – wskaźnik stały  
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny 
 
Liczba punktów, którą można uzyskad w ramach kryterium cena obliczona 
zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę 
ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę 
kryterium, którą ustalono na 60%. 
Maksymalną ilośd punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną cena 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z 
dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku. 

2) W kryterium Długośd okresu gwarancji (G), w którym zamawiającemu zależy, 
aby Wykonawca przedstawił jak najdłuższy okres gwarancji: 
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a) dla części nr 1 gwarancja będzie wynikała z całego okresu udzielenia 
gwarancji zapisanego w Formularzu Ofertowym na całośd zamówienia. 
Sposób obliczenia punktów w kryterium długośd okresu gwarancji: 
Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe 
punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia 
ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny 24 miesięczny okres. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący: 
- 24 miesiące otrzyma – 0 punktów, 
- 36 miesięcy otrzyma – 20 punktów, 
- 48 miesięcy otrzyma – 40 punktów. 
Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 48 
miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach, 
określając deklarowany termin jako 24, 36 lub 48 miesięcy. Najkrótszy okres 
gwarancji wynosi 24 miesiące – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca 
poda okres krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, jako 
niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 48 
miesięcy to Zamawiający do obliczeo będzie przyjmował okres wynoszący 
48 miesięcy; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości 
okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji 
Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące. 
Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu 
spowoduje przeliczenie do pełnych 24,36 lub 48 miesięcy „ w dół” i pełnych 
punktów powyżej. 
W przypadku, gdy Wykonawca poda długośd okresu gwarancji w przedziale 
pomiędzy 24 a 48, wyrażoną inną liczbą niż 24, 36 lub 48 Zamawiający przy 
wyliczeniu ilości punktów dokona zaokrąglenia „ w dół” np. gdy Wykonawca 
poda długośd okresu gwarancji wynoszący 32 miesiące otrzyma ilośd 
punktów odpowiednią dla okresu 24 miesięcznego, natomiast sama umowa 
zostanie zawarta  z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie. 
W przypadku, gdy Wykonawca poda długośd okresu gwarancji liczoną w 
miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeo 
Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych miesięcy „w dół”. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy 
niż 24miesiące. Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres 
krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 
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b) dla części nr 2 gwarancja będzie wynikała z całego okresu udzielenia 
gwarancji zapisanego w Formularzu Ofertowym  dla zestawów 
komputerowych. 
Sposób obliczenia punktów w kryterium długośd okresu gwarancji: 
Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe 
punkty za wydłużenie okresu gwarancji na dla zestawów komputerowych 
ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dla zestawów 
komputerowych wynoszący: 
- 36 miesięcy otrzyma – 0 punktów, 
- 48 miesięcy otrzyma – 20 punktów, 
- 60 miesięcy otrzyma – 40 punktów. 
Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji dla zestawów 
komputerowych wynosi 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
podania terminu w miesiącach, określając deklarowany termin jako 36, 48 
lub 60 miesięcy. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy – oznacza 
to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy, 
Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 
W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 
miesięcy to Zamawiający do obliczeo będzie przyjmował okres wynoszący 
60 miesięcy; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości 
okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji 
Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. 
Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu 
spowoduje przeliczenie do pełnych 36, 48 lub 60 miesięcy „ w dół” i pełnych 
punktów powyżej. 
W przypadku, gdy Wykonawca poda długośd okresu gwarancji w przedziale 
pomiędzy 36 a 60, wyrażoną inną liczbą niż 36, 48 lub 60 Zamawiający przy 
wyliczeniu ilości punktów dokona zaokrąglenia „ w dół” np. gdy Wykonawca 
poda długośd okresu gwarancji wynoszący 42 miesiące otrzyma ilośd 
punktów odpowiednią dla okresu 36 miesięcznego, natomiast sama umowa 
zostanie zawarta  z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie. 
W przypadku, gdy Wykonawca poda długośd okresu gwarancji liczoną w 
miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeo 
Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych miesięcy „w dół”. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla zestawów 
komputerowych na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Oznacza to, że w 
sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający 
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odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy pzp. 
Dla pozostałych elementów wyposażenia zawartych w części nr 2 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy 
niż 24miesiące. Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres 
krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 

5. Łączna ilośd punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru: 

 
K = C + G   

 
gdzie: 
K – łączna ilośd punktów uzyskanych przez ofertę, 
C – punktu uzyskane w kryterium cena brutto, 
G – punktu uzyskane w kryterium długośd okresu gwarancji, 

 
1.14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania 

umowy. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania 
przez któregoś z Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie 
zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty. 

 
1.15  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1.16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 7 (dla części nr 1) i załącznik 8 (dla części nr 2) do 
niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca akceptuje treśd wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy 
ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez 



 
 

Projekt „Nowe kompetencje drogą do sukcesu na rynku pracy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

                                       

Stowarzyszenie Oświatowe Edukator                           Powiat łęczycki 

 

Wykonawcę postanowieo wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności 
oferty. 

3. Zamawiający zastrzega możliwośd zmiany umowy, w tym istotnej zmiany umowy. 
Zmiany do umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
nr 7 (dla części nr 1) i załącznik nr 8 (dla części nr 2) do niniejszej SIWZ, 
określającym ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Ponadto 
zmiana umowy może nastąpid także w innych przypadkach wymienionych w art. 
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy pzp. 

 
1.17 Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 

przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest 
obowiązany na podstawie ustawy, oferent może wnieśd pisemne odwołanie 
zgodnie z art. 180 do 183 Ustawy. 
 

 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

 
2.1  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

1. Zamówienie zostało podzielone na części. 
a) Częśd nr 1- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni 

elektrotechniki i elektroniki samochodowej, 
b) Częśd nr 2– zakup i dostawa wyposażenia pracowni: w komputery, sprzęt 

elektroniczny i użytkowe programy komputerowe 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a) załącznik nr 9 dla części nr 1, 
b) załącznik nr 10 dla części nr 2. 

 
2.2 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
2.3 Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówieo. 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówieo. 

 
2.4 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadad oferty wariantowe. 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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2.5  Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
2.6  Adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego. 

1. zsp1@oswiata.org.pl, 
2. www.zsp1.oswiata.org.pl. 

 
2.7  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byd prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
1. Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN. 

 
2.8  Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 

1) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

2) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców,  
w tym wymagania techniczne urządzeo informatycznych, 

3) informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane  
w toku aukcji elektronicznej 

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
2.9  Wysokośd zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;  
2. Formularz cenowy częśd nr 1 – załącznik nr 2; 
3. Formularz cenowy częśd nr 2 – załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4; 
5. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie o braku przynależności albo przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 6; 
7. Wzór umowy (dla części nr 1) – załącznik nr 7; 
8. Wzór umowy (dla części nr 2) – załącznik nr 8; 
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Częśd nr 1) – załącznik nr 9; 

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Częśd nr 2) – załącznik nr 10. 
 

Przedmiotowe załączniki stanowią integralną częśd niniejszej SIWZ. 
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