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ROZDZIAŁ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Informacje ogólne 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 

Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 

I.1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

3. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postepowaniu koniec terminu do 

wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

4. Postępowanie jest prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli w niniejszej SIWZ zapisowi nie towarzyszy wskazanie numeru zadania częściowego, 

należy przyjąć, że zapis ten dotyczy wszystkich zadań częściowych. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, która została podzielona na trzy zadania 

częściowe: 

1) Zadanie częściowe Nr 1: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem obejmujący 

80 komputerów stacjonarnych oraz 80 monitorów; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania częściowego nr 1 znajduje się 

w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

2) Zadanie częściowe Nr 2: telewizor LED; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania częściowego nr 2 znajduje się 

w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 

3) Zadanie częściowe Nr 3: 9 sztuk oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania częściowego nr 3 znajduje się 

w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie 

ogranicza ilości części zamówienia, które zamierza udzielić jednemu Wykonawcy. 

3. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

Zadanie częściowe Nr 1: 

30213300-8 – Komputery biurkowe 

30231300-0 – Monitory ekranowe 

Zadanie częściowe Nr 2: 

32324600-6 – Telewizory cyfrowe 

Zadanie częściowe Nr 3: 

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
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III. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone sprzęt oraz oprogramowanie stanowiące przedmiot 

zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, 

określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie 

nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało 

wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza 

dostawę sprzętu powystawowego. 

2. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie musi być 

dostarczone wraz z wymaganymi i zalecanymi przez producenta oprogramowania, nie 

budzącymi wątpliwości, dokumentami potwierdzającymi legalność oprogramowania – dotyczy 

Zadania częściowego Nr 1. 

3. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz z wymaganymi 

i zalecanymi przez producenta oprogramowania, nie budzącymi wątpliwości, dokumentami 

potwierdzającymi legalność oprogramowania – dotyczy Zadania częściowego Nr 3. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do 

legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter 

zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty 

utrzymującej ich ważności – dotyczy Zadania częściowego Nr 1 i Nr 3. Zamawiający wymaga, 

aby dostarczone urządzenia miały legalnie zainstalowane oprogramowanie systemowe – 

dotyczy Zadania częściowego Nr 1. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt, 

w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie sprzętu 

i oprogramowania przed uszkodzeniem oraz czynnikami pogodowymi. 

6. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego 

uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy przedmiotu zamówienia. 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach 

ustalonych z Zamawiającym. 

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

9. Jeśli dostarczony sprzęt lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas 

transportu, montażu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed 

zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 

10. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia jest 

zobowiązany do uporządkowania miejsca dostaw. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe 

podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie. 

11. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane 
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przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały 

lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 

zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 

cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 

samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

12. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

13. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 

ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że 

dostawy spełniają wymagania równorzędne. 

14. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać 

określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że 

ofertowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie 

przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje 

techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

Zamawiającego. 

15. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 

jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 

jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 

równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie 

środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 

dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości 

ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 

dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

16. W każdym przypadku, w którym Zamawiający żąda aby oferowany sprzęt posiadał deklarację 

CE oznacza to deklarację wynikającą z dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. 

17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy 
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w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2018r poz. 917 z późn. zm.). 

Zamawiający podczas realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga zatrudnienia pracowników 

uczestniczących przy jego realizacji na podstawie umowy o pracę. 

V. Terminy wykonania zamówienia 

1. Zadanie częściowe Nr 1 do 27 października 2020r. 

2. Zadanie częściowe Nr 2 do 27 października 2020r. 

3. Zadanie częściowe Nr 3 do 27 października 2020r. 

4. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

VI. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie, 

części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm 

Podwykonawców. 

3. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy 

lub usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca zawiadomił zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazał informację na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw 

lub usług. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia 

umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą 

a innym podmiotem (Podwykonawcą). 

5. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VII. Gwarancja i rękojmia 

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: 

1) Zadanie częściowe nr 1: 

Szczegółowe dane dotyczące gwarancji zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do 

SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania częściowego nr 1. 

2) Zadanie częściowe nr 2: 

Szczegółowe dane dotyczące gwarancji zostały zamieszczone w Załączniku nr 2 do 

SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania częściowego nr 2. 

3) Zadanie częściowe nr 3: 
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Szczegółowe dane dotyczące gwarancji zostały zamieszczone w Załączniku nr 11 do 

SIWZ – Projekt umowy dla Zadania częściowego nr 3. 

2. Okres gwarancji zrównuje się z okresem rękojmi dotyczy Zadania częściowego Nr 1. 

3. Zgłoszenie awarii będzie zgłaszane na adres e – mail wskazany przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy. 

ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA 

I. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

II. Podstawy wykluczenia: 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania. 

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

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 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. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi 

postanowieniami. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5. Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 

„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
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wyszczególnionych w SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

III. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia oraz zdolność oferowanego przedmiotu zamówienia 

z wymaganiami Zamawiającego: 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę na każde 

zadanie częściowe (składane wraz z formularzem oferty): 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. Oświadczenie musi być aktualne na dzień 

składania ofert; 

2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy składającego ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we 

właściwym rejestrze; 

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. IV.1 niniejszej SIWZ; 

4) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, które znajduje się w treści 

Formularza oferty, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ dla Zadania częściowego nr 1, 

Załącznik Nr 5 do SIWZ dla Zadania częściowego nr 2 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ 

dla Zadania częściowego nr 3; 

- w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO, wykreśla treść oświadczenia. 

5) Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 12 do SIWZ dla Zadania częściowego nr 1, 

Załącznik Nr 13 do SIWZ dla Zadania częściowego nr 2, oraz Załącznik Nr 14 do SIWZ 

dla Zadania częściowego nr 3 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33478/351/zamowienia-publiczne-dostawy.html informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy 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. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, 

jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

IV. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne): 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących 

w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego 

podmiotu i spełniać następujące wymagania: 

1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwa zgodnie z działem 

VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie; 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenia dotyczące podstaw 

wykluczenia; 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

współpartnerów; 

4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem); 

5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich 

pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów. 

ROZDZIAŁ III 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostaw, wynikający z zadania częściowego, na które 

Wykonawca składa ofertę, wynikających z SIWZ oraz wszelkie koszty, które poniesie 

Wykonawca, jako niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z przygotowaniem 

i opracowaniem oferty. 

3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

5. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto, którą stanowi 

wynagrodzenie brutto za realizację zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym 

stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 4 – 6 do SIWZ. 

6. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
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ROZDZIAŁ IV 

OCENA OFERT 

I. Kryteria i sposób oceny ofert  

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym Nr 1 

w oparciu o poniższe kryteria o następującym znaczeniu procentowym: 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość 

punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
Cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × Kp × Wc 
Cena oferty badanej 

gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

2) skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia „T” – 10% 

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 27 

października 2020r. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium 

dodatkowe punkty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania 

przedmiotu zamówienia przypadający na datę późniejszą niż 27.10.2020r., zostanie to 

uznane za niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oferta takiego 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Punktacja w tym kryterium kształtuje się następująco: 

do 27.10.2020r. – 0 punktów 

do 20.10.2020r. – 5 punktów 

do 15.10.2020r. – 10 punktów 

W formularzu oferty Wykonawca powinien wpisać deklarowany termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda deklarowanego terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający uzna, że przedmiot 

zamówienia zostanie wykonany w terminie do 27.10.2020r. i Wykonawca taki nie otrzyma 

punktów w tym kryterium oceny ofert. 

3) posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015 „I”– System 

zarządzania jakością – 30% 

Jeżeli Wykonawca posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i zadeklaruje to w treści 

Formularza ofertowego oraz poda numer certyfikatu, wówczas Zamawiający przyzna 

takiemu Wykonawcy 30 punktów w tym kryterium oceny ofert. 

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w treści Formularza ofertowego posiadania certyfikatu 

PN-EN ISO 9001:2015, nie poda numeru certyfikatu, wówczas nie otrzyma punktów 

w tym kryterium oceny ofert. 

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015, ale nie 

poda numeru certyfikatu, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca ten nie posiada 

certyfikatu i nie przyzna takiemu Wykonawcy punktów w tym kryterium oceny ofert. 

Jeżeli Wykonawca poda numer certyfikatu, lecz nie zadeklaruje jego posiadania, 

wówczas nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert. 
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2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym Nr 2 oraz 

Zadaniu częściowym Nr 3 w oparciu o poniższe kryteria o następującym znaczeniu 

procentowym: 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość 

punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
Cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × Kp × Wc 
Cena oferty badanej 

gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

2) skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia „T” – 40 % 

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 27 

października 2020r. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium 

dodatkowe punkty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania 

przedmiotu zamówienia przypadający na datę późniejszą niż 27.10.2020r., zostanie to 

uznane za niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oferta takiego 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Punktacja w tym kryterium kształtuje się następująco: 

do 27.10.2020r. – 0 punktów 

do 20.10.2020r. – 5 punktów 

do 15.10.2020r. – 10 punktów 

W formularzu oferty Wykonawca powinien wpisać deklarowany termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda deklarowanego terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający uzna, że przedmiot 

zamówienia zostanie wykonany w terminie do 27.10.2020r. i Wykonawca taki nie otrzyma 

punktów w tym kryterium oceny ofert. 

Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium 

„cena” oraz punktów otrzymanych w pozostałych kryteriach w poszczególnych zadaniach 

częściowych. 

II. Ocena i badanie ofert. 

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. 
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4. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) 

5. Na podstawie §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania 

przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

6. Na podstawie §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania 

przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 tego 

rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 

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

1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 

7. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową. 

8. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie liczbą i słownie, za prawidłową 

przyjmuje się cenę podaną słownie. 

9. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 

10. Na podstawie art. 26 ust. 2f, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postepowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postepowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie 

podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania. 

13. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp. 

III. Odrzucenie ofert 
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Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

IV. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy 

Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert; 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie składania ofert 

o unieważnieniu postepowania 

- podając uzasadnienia faktyczne i prawne. 

V. Wybór oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, który nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 

w ustawie Pzp, oraz w niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, 

w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 

VI. Obowiązek informacyjny 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-dostawy.html informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 

faktyczne i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę uznano za niewystarczające; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt VI.2.1) i VI.2.4), na stronie 

internetowej https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-dostawy.html  

ROZDZIAŁ V 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. Zamawiający 

1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Przemyśl. 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-dostawy.html
https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-dostawy.html
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2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przemysl.pl  

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetarg@um.przemysl.pl  

II. Język i forma porozumiewania się: 

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

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać: 

1) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt 1; 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetarg@um.przemysl.pl. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

wyznaczonego terminu. 

5. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w  art. 25 ust. 1 oraz art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie. 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione. 

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania 

się z Wykonawcami jest Janusz Czajka – Biuro Informatyki, tel. 16 678 48 84 w godz. 

8:00÷15:00 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących 

procedury przetargowej jest Marek Legenc Biuro Zamówień Publicznych, tel. 16 675 20 38 

w godz. 8:00÷15:00, email: przetarg@um.przemysl.pl  

IV. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający n ie  żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

V. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

VI. Wyjaśnienie treści SIWZ 

http://www.przemysl.pl/
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację nie 

później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

4. Wszelkie pytania i wnioski należy przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail 

przetarg@um.przemysl.pl 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym 

odpowiednio Załącznik Nr 4 – 6 do SIWZ; 

2) wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 12 – 14 do SIWZ; 

3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, które stanowi Załącznik Nr 8 do 

SIWZ; 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na każde zadanie częściowe). 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej 

SIWZ i napisana czytelnie pismem maszynowym lub ręcznym, niezmywalnym, pod rygorem 

odrzucenia jej przez Zamawiającego. 

5. Dokumenty oraz oświadczenia muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że 

pełnomocnictwo musi być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

przez notariusza. 

6. Dołączone dokumenty lub oświadczenia w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, 

opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co 

najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką 

składającego oświadczenie. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 

wewnętrznej – opieczętowanej przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz 

tematem przetargu, w której znajdować się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna koperta 

wyłącznie z napisem: Oferta – „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID – 19” (Zadanie częściowe nr __). Nie otwierać przed _______ (wpisać 

termin składania ofert) godziną 12:00, bez oznaczenia nadawcy, zawierającej w sobie 

kopertę wewnętrzną (z ofertą). 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 

należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być 

mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

10. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości kwotowe 

wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg. Tabeli A kursów 

średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Miejscem składania ofert jest Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek1, 37-700 Przemyśl, 

Kancelaria Ogólna (parter). 

2. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem posłańca, we wskazanym wyżej miejscu 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 

37 - 700 Przemyśl. 

3. Termin składania ofert do 02.10.2020 r. do godziny 12:00. 

 

IX. Otwarcie ofert 

1. Miejscem otwarcia ofert jest pokój nr 43 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, 

ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl. 

2. Termin otwarcia ofert: 02.10.2020 r. o godzinie 12:30. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu 

zawarcia umowy 

1. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany 

przed terminem wyznaczonym zgodnie z pkt X.1 niniejszego rozdziału do: 

1) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz 

do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do 

zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza; 

2) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego 

przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one 

w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 

3) wskazania Zamawiającemu cen netto zawartych w formularzu ofertowym i formularzu 

cenowym oraz kwot podatku VAT a także wskazania wartości wynagrodzenia netto oraz 

kwoty podatku VAT; 

4) wskazania adresu e-mail, na który zgłaszane będą wezwania do wykonania czynności 

gwarancyjnych – dotyczy Zadania częściowego Nr 1 i Nr 2. 
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2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3. Niedopełnienie formalności, o których mowa w pkt. 1 – 2 uznane zostanie przez 

Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

XI. Zawarcie umowy 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy, na warunkach określonych w załączonych projektach umowy stanowiących 

odpowiednio Załącznik Nr 9 – 11 do SIWZ w terminie i miejscu określonym przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, datę i miejsce podpisania 

umowy 

XII. Zmiany umowy 

Zamawiający określił dopuszczalne przypadki i zasady zmiany umowy w załączonych projektach 

umów. 

XIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom 

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady dotyczące 

wnoszenia środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp. 

XIV. Rozwiązania równoważne 

1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są 

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, 

lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie 

w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne 

będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. 

3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że 

zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 

wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez 

zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub 
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usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 

oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 

4. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 

środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich 

uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 

wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

XV. Inne informacje 

1. Płatności za dostawy dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. 

W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników 

VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej 

listy podatników VAT”. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1, 

37-700 Przemyśl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan 

Przemysław Popiel, kontakt: adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.15.2020; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 10 lat licząc od roku następnego następującego po roku, w którym zakończono 

trwałość projektu, z którego uzyskano dofinansowanie; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,* 

c) 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,** 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia; 

11) w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 Rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Przemyśl, 24.09.2020r. 

ZATWIERDZAM 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

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

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

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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