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WSTĘP  
Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie 
zamówienia publicznego na zadanie „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III” 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się 
przepisy ustawy. 
 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE I SKRÓTY 
 
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

 
1) Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu, 

 
2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

 
3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

 
4) Pzp – ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 
2015r. poz. 2164 ze zm.) 

 
5) Konsorcjum – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
Rozdział I. Informacja o Zamawiającym 
 
Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu reprezentowane przez Dyrektora  
Siedziba Zamawiającego: ul. Składowa 5  
Kod pocztowy: 50-209, miejscowość: Wrocław  
Tel. 71 798 67 32,   
e-mail: administracja@lo3.wroc.pl ,  
województwo: dolnośląskie, powiat: M. Wrocław 
NIP 898-18-71-708 
REGON: 000205966 
 

 
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
  
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 
powyższe oznaczenie. 

  
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w myśl ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2015 r. poz. 2164 ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
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przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
(Dz.U. poz. 2263).  

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  
        -  Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 509533 z dnia 16 maja 2017 

      -  strona internetowa Zamawiającego – http://www.lo3.wroc.pl 
                  -  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,  

3. Zamówienie realizowane jest w ramach konkursu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 7.2. – Inwestycje w 
edukacje ponadgimnazjalną w tym zawodową. Umowa o dofinansowanie projektu 
„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i 
biologicznej w LO nr III” RPDS.07.02.02-02-00-0004/16 

 
Rozdział III Przedmiot zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w tym mebli, 

sprzętu, pomocy dydaktycznych.  
2. Na przedmiot zamówienia składa się: 
 

a) ZADANIE 1: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni fizycznej Załącznikiem nr 2 
do SIWZ. 

b) ZADANIE 2: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni biologicznej zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

c) ZADANIE 3: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania 
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki od nr 2 do nr 4 

niniejszej SIWZ. Określone w załączniku wymagania (parametry techniczno-
użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych 
parametrach, które winny zostać opisane w odpowiednim Załączniku do SIWZ (2,3, 
lub 4). Do oferty (wzór wg. zał. nr 1) należy dołączyć wypełniony odpowiedni 
załącznik (2,3, lub 4) opisujący oferowane przedmioty zamówienia odpowiedniej 
części.  

2. Podane parametry techniczno–użytkowe podane w Załącznikach Nr 2 do 4 do 
niniejszej SIWZ są wymagane. Nieposiadanie jakiegokolwiek parametru daje 
podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.  

3. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać: 
instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję, licencje, i inne dokumenty i 
elementy wyposażenia wynikające z właściwości danego przedmiotu zamówienia 
(np. komplety kluczy do mebli).  

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (także wniesiony do odpowiedniej 
pracowni) przez Wykonawcę do szkoły w której znajduje się pracownia i 
zainstalowany lub zamontowany zgodnie z jego charakterem i właściwością.  
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5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania mebli, sprzętu i urządzeń, pomocy 
dydaktycznych o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od 
wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i 
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową 
formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi 
parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.  

6. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na każdą część zamówienia oddzielnie. 
 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV ): 
             39162100-6   
             39160000-0 
             30213100-6  
             32322000-6  
             48000000-8  
 32340000-8  
 30232110-8 
 44115700-6  
 39162110-9 

 
Rozdział IV Oferty częściowe 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości 
części, na które dany Wykonawca może złożyć ofertę (może złożyć ofertę na 1 część i na 
wszystkie). 
 
Rozdział V Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

 
Rozdział VI. Termin, miejsce wykonania zamówienia i warunki gwarancji. 
 
1. Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty 
podpisania umowy.  
2. Przedmiot zamówienia (poszczególnych części i wyposażenia poszczególnych pracowni) 
należy dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego nr III, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław,  
3. Wymagania dotyczące gwarancji:  
1) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji od dnia podpisania 
bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego.  
2) Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert, co zostało określone w rozdziale 
XVI.  
3.Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej 
okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.  
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4. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo – 
odbiorczym przedmiotu zamówienia. 
 

Rozdział VII. Informacja o podwykonawcach 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę dostaw związanych z 
rozmieszczeniem, instalacją, montażem w ramach przedmiotu zamówienia. 
2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda w Formularzu ofertowym (o ile 
dotyczy) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  
3. Brak powyższego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca całość 
zamówienia wykona własnymi siłami – bez podwykonawców.  
4. W związku z art. 647 ustawy Kodeks Cywilny - przed zawarciem przez Wykonawcę 
umowy  
z Podwykonawcami, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie umowy. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.  
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od 
przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na 
zawarcie umowy.  
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Tym samym Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy, któremu powierzył 
wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na rzecz 
Zamawiającego – jak za działania własne.  
7. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą 
umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej 
umowy.  
9. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej 
zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że 
otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do 
Wykonawcy za usługi i prace wykazane w protokole odbioru robót. Oświadczenia 
Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia 
przez Podwykonawcę.  
10. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia 
kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata 
całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez 
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Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca 
nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.  
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie 
zobowiązany wskazać 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. 
 
Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełniania 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.  
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu,  
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: 
 
Etap I Na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokona oceny ofert (wszystkich) a następnie 

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejszą nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie informacji 

zawartych w Oświadczeniu, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy 

pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1 –3 ustawy pzp) - wg 

Załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać 

będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i nie 

została odrzucona po analizie Oświadczania. 

 

b) Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 
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zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania., 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 
3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
5. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
 
1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:  
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia 
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. Pzp. 
 
2)Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu:  
Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu także Wykonawcę wobec 
którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4 Pzp, tj. 
Wykonawcę:  
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830, i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz.z 2016 r. poz. 615);  
b) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp 
z Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, członkami 
komisji przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 
2a Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
 
3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt. 13 i 14, oraz 16 
do 20 lub ust 5 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
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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.  
4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp. 
 

 
Rozdział IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

 
1. OFERTY (Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia): 
 
ETAP SKŁADANIA OFERT:  

1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.) 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1 –3 ustawy p.z.p.) 
- (wg Załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ) aktualne na dzień składania ofert, 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
2) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli 
dotyczy). 

 
Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy 

p.z.p.). 

 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
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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. 
 
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwala na wykazanie przez 
Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 
 
Uwaga:  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 
 

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p.; w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg Załącznika  
Nr 5 do SIWZ). 

 
Uwaga:  
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (informacje z otwarcia ofert), 
przekazuje Zamawiającemu (samodzielnie, bez odrębnego wezwania ze strony 
Zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub oświadczenie jest 
niekompletne, zawiera błędy lub budzi uzasadnione przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
2. OFERTY WSPÓLNE – Pełnomocnictwo (KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA):  

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu 
zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

Pełnomocnictwo winno: 
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, 
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,  
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c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.  

2) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  

4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca 
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję itp.  

5) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy 
składający ofertę wspólną.  

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako 
najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej. 

 

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została  

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
4. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ: 
 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2) Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 
mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Ppkt 2 stosuje się. 
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5. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i 
dokumentów przewidzianych w ustawie p.z.p. i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 
6. Inne dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy według wzoru załącznika nr 1,  
2) opis oferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 2,3,4 (odpowiedni 
załącznik do odpowiedniej części zamówienia),  
3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa 
uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 
 

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazaniu osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oraz przekazywanie 
oświadczeń lub dokumentów drogą pisemną lub e-mailem. Dopuszcza się przesłanie drogą 
elektroniczną zeskanowanych dokumentów, oświadczeń lub pism zawierających podpis 
Wykonawcy/osoby upoważnionej przez Wykonawcę lub podpis Zamawiającego (e-mail 
zamawiającego: administracja@lo3.wroc.pl   
Jednocześnie należy przesłać/dostarczyć oryginały pism i oświadczeń, oryginały lub kopie 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumentów, które zostały przekazane faksem 
lub drogą elektroniczną.  
2. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 
Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.  
3. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji 
elektronicznej na adres: administracja@lo3.wroc.pl  
 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.lo3.wroc.pl  
 
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 
 
6. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z wykonawcami. 
7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

mailto:administracja@lo3.wroc.pl
mailto:administracja@lo3.wroc.pl
http://www.lo3.wroc.pl/
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Iwonę Gawron tel: 71 798 67 32, administracja@lo3.wroc.pl 

 

 
Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium 

  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
Rozdział XII. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

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

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

 

 
Rozdział XIII. Sposób przygotowania oferty 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą cześć zamówienia. Ofertę składa się, 
pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty 
w postaci elektronicznej.  
2. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego 
formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte  
w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w 
sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być 
czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 
3. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub 
kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę 
przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
4 Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych 
numerów.  
5. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Dokumenty 
w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. Stwierdzone przez wykonawcę w tekście oferty – przed jej złożeniem – 
omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści 
lub wartości (kwoty) i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty  
dokonania poprawki.  

mailto:administracja@lo3.wroc.pl
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7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki:  
a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / 
partnera wiodącego.  
b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty 
w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie.  
8. Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w rozdziale IX 
niniejszej SIWZ zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty.  
Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert.  
9. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
10. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie 
opisanej wg wzoru: 
 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).  
Adresat:  
Liceum Ogólnokształcące nr III, Składowa 5, 50-209 Wrocław 
 
 

oferta na dostawę 

 
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i 
biologicznej w LO nr III  

 
 
 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
 

01.06.2017 r. godz. 14.00 
 
 

 
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  
12. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, 
która na jednej stronie musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie  
„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i 
biologicznej w LO nr III”  
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, 
treść oświadczenia o wycofaniu oferty oraz podpis Wykonawcy opatrzony pieczęcią.  
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13. W przypadku zmiany oferty lub złożenia nowych dokumentów przez Wykonawcę, 
Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając rodzaj i zakres tych 
zmian lub składa nowe dokumenty. Oświadczenie o zmianie oferty, zmienioną ofertę lub 
nowe dokumenty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej stronie 
musi zawierać nazwę i adres zamawiającego oraz oznaczenie „Wyposażenie w nowoczesny 
sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III” 
 oraz dopiski „nie otwierać przed dniem 1.06.2017 r. godz. 14.00” i „zmiana oferty”.  
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej 
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych 
stron umowy oraz czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres 
obejmujący realizację zamówienia, jak również czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.  
1503, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych 
podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. W przypadku 
zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca ma 
obowiązek oznaczyć te informacje (dokumenty) klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”, w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.  
18. W przypadku złożenia 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 dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Liceum Ogólnokształcące nr III, ul. Składowa 5, 

sekretariat, parter, w terminie do dnia 01.06.2017  roku, godz. 14.00 (czasu lokalnego)  
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona wykonawcy.  
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3. Otwarcie ofert nastąpi w Liceum Ogólnokształcącym ul. Składowa 5, dnia 01.06.2017 
roku, godz. 14.00 (czasu lokalnego)  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówień.  
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach, 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego. 

 
Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Ceny w ofercie należy przedstawić na Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do 
SIWZ.  
2. Ceny należy podać w polskich złotych w formie cyfrowej (z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku).  
3. Proponowana cena jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i ma 
być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać 
żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Cena ryczałtowa nie podlega 
zmianie, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  
4. W cenie należy ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie ceną brutto obejmującą VAT podaną w 
formularzu ofertowym, bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena wpisana słownie 
będzie różniła się od ceny wpisanej liczbą, za właściwą Zamawiający przyjmie cenę wpisaną 
słownie.  
6. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązku wykonawcy, stawkę VAT 
Wykonawca ma obowiązek ustalić na dzień składania ofert.  
7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na 
podstawie następujących kryteriów: 
1) Kryterium nr 1- cena oferty brutto - 60%, 
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2) Kryterium nr 2 - okresy gwarancji - 40%. 
 
2. Zasady oceny ofert:  
1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + G gdzie 
poszczególne symbole oznaczają:  
S-suma uzyskanych 
punktów, C- punkty za cenę,  
G - punkty za okresy gwarancji jakości 
 
2) Kryterium nr 1: cena - ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 60, gdzie:  
C min - najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,  
C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej, 
C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej. 
 
3) Kryterium nr 2: okres gwarancji jakości: G  
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie 
oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. 
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe 
zasady: 
 
Gwarancja min 24 miesiące - 0 pkt 
Gwarancja 36 miesięcy - 8 pkt 
Gwarancja 48 miesięcy - 20 pkt 
Gwarancja 60 miesięcy i więcej - 40 pkt 
 
3. W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w Ofercie zaoferowanego okresu gwarancji 
jakości, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny – 24 miesięczny okres 
gwarancji jakości i tak przyjmie do obliczenia punktacji w tym kryterium. 
 
4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość 
punktów. 
 
5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  
6. Każda część zamówienia zostanie oceniona oddzielnie. 
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Rozdział XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.  
2. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę w walucie obcej, to cena w walucie obcej musi 
być przeliczona na złotówki i nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.  
3. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy niezgodne z ust. 2. nie będą przez Zamawiającego 

uwzględniane, a oferta zostanie odrzucona. 
 
Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi za pomocą emaila lub faxu 
(do wykonawców nie posiadających poczty elektronicznej zawiadomienie zostanie wysłane 
za pośrednictwem operatora pocztowego) o wynikach postępowania Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 
 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 
 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 
2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające.  
3. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie 
internetowej.  
4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia 
zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i 
nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 
zaangażowanych w realizację zamówienia.  
6. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, z 
zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.  
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8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem 
lub telefonicznie. 
9. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 
przez zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby występujące po stronie 
wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.  
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert z uwzględnieniem art. 24 aa ust. 2 pzp, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 
 
Rozdział XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XX. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Rozdział XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy 
 
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia, w 
zakresie:  
1) zmiany terminu realizacji umowy na skutek:  
a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków 
ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,  
b) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na 
które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: 
klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na 
treść zawartej umowy i termin jej realizacji,  
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne, 
We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak 
niż o czas trwania okoliczności,  
2) zmian osobowych:  
a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy, 
pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 
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b) zmiana osób upoważnionych do kontaktów, odpowiedzialny za realizację umowy w 
imieniu Wykonawcy/ Zamawiającego,  
3) podwykonawców: 
a) w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, 
b) rezygnacji podwykonawcy, 
4) pozostałych zmian:  
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 
zmniejszenie wartości zamówienia),  
b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,  
d) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.  
e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na  
skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu.  
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem 
umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami 
ponosi Wykonawca.  
3. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 
a) zmiana danych teleadresowych,  
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego). 
 
Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, a także innym podmiotom, 
jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp. 

 
Rozdział XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 
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Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Rozdział XXVI Inne informacje 
 
1. Nie przewiduje się: 
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  
4) ustanowienia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust.4 

ustawy pzp. 
 
2. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.  
3. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  
4. Jawność postępowania.  
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w 
trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  
Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ww. ustawy będzie nieskuteczne. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy). Informacje odnoszące się do 
badania, wyjaśniania, oceny i porównania ofert oraz wyboru kontrahenta, nie będą 
ujawnione oferentom oraz innym osobom oficjalnie nie związanym z przebiegiem przetargu 
aż do chwili ogłoszenia wyboru oferenta. 
 
2) Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg 
poniższych zasad:  
a) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 
godzin jego urzędowania.  
b) Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty.  
c) Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie dokumentów na sprzęcie zamawiającego, 1 
zł za 1 stronę.  
d) Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat. 
 
Rozdział XXVII. Załączniki do specyfikacji 
 
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego, 
Załącznik nr 2 do 4– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania,   
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej, 
Załącznik nr 7 – wzór umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


