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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) udostępniona jest na 

stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zspreymont.edu.pl.  

Dostawca winien zapoznad się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany  
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Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego 

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Reymonta 14 
tel./fax (046) 814-46-36 
http://www. zspreymont.edu.pl 
email: zspreymont@wp.pl 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej PZP lub ustawą Pzp.  

2. W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówieo publicznych oraz przepisy wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629). 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyd ofertę na 

dowolną liczbę części zamówienia. Wszystkie zapisy odnoszące się do całości postępowania mają 

odpowiednio zastosowanie do poszczególnych części zamówienia. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

5. Zamawiający nie  przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 

91e ustawy Pzp.   

8. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeo peryferyjnych w 

ramach zadania pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy”,                               

z podziałem na części: 

Częśd 1: Dostawa 15 komputerów stacjonarnych, 1 drukarki, 1 skanera i 15 komputerów 

stacjonarnych z oprogramowaniem, 

mailto:zspreymont@wp.pl
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Częśd 2: Dostawa: 11 komputerów przenośnych,  

Częśd 3: Dostawa: 3 projektorów multimedialnych, 3 ekranów projekcyjnych, 1 telefonu                         

z automatyczną sekretarką i faksem, 1 niszczarki, 1 bindownicy, 1 urządzenia do frankowania 

korespondencji, 1 kserokopiarki, 1 wizualizera, 1 telewizora, 5 drukarek laserowych ze skanerem i 

kopiarką A4,  1 tablicy interaktywnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Części 1-3) stanowi załącznik nr 5a - 5c do SIWZ oraz 

Wzór Umowy – załącznik nr 6a - 6c do SIWZ. 

3. Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to 

dopuszcza się oferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania 

norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez 

Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia 

zachowania cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający przewiduje możliwośd weryfikacji legalności oprogramowania. 

5. Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach niniejszego postępowania 

fałszywego bądź używanego oprogramowania, będzie żądał na etapie dostawy przedstawienia 

dokumentów dotyczących zakupu zaoferowanego oprogramowania w autoryzowanym kanale 

dystrybucyjnym producenta oprogramowania. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy, 

nie krócej niż na 2 lata. 

7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt dla wszystkich części był fabrycznie nowy. 

8. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, montaż i instalację w miejscu 
przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez 
Zamawiającego. 

9. Oferowany towar ma byd fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub 
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniad wymagania 
techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

UWAGA! W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 

pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 

1221 z późniejszymi zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, które jest organem prowadzącym szkoły. Zamawiający 

przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez 
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Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, na podstawie której Wykonawca zobowiązany 

będzie do wystawienia faktury korygującej. 

10. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny oferowany okres gwarancji, 

liczony od daty podpisania protokołu odbioru koocowego wykonania zamówienia (bez uwag), nie 

może byd krótszy niż 24 miesiące (2 lata). Oferowany okres gwarancji Dostawca podaje (w 

pełnych miesiącach) w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz. W przypadku 

podania przez Dostawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (brak 

wpisania) okresu gwarancji, oferta Dostawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 

ustawy Pzp. Maksymalny okres gwarancji, uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy (4 

lata). Jeżeli Dostawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy - do oceny ofert zostanie 

przyjęty okres 48 miesięcy. 

 

Kody CPV: 

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy 
32322000-6 – Urządzenia multimedialne 
30213100-6 – Komputery przenośne 
30232100-5 – Drukarki i plotery 
30237200-1 – Akcesoria komputerowe 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy (części 1-3): zgodnie z deklaracją Dostawcy zawartą w 

ofercie.  

2. Dostawca jest zobowiązany do wpisania w ofercie terminu wykonania zamówienia, w postaci 
ilości dni kalendarzowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 
Dostawca może zaproponowad termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 10 dni 

kalendarzowych i nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

Okres wykonania zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia do 

dnia zakooczenia realizacji zamówienia (podpisania protokołu odbioru koocowego wykonanego 

zamówienia bez uwag).  

W przypadku zaproponowania przez Dostawcę terminu krótszego niż 10 dni bądź dłuższego niż   

30 dni, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Przy obliczaniu terminu wykonania zamówienia określonego w dniach nie uwzględnia się dnia 

rozpoczęcia realizacji zamówienia (dnia popisania umowy). Termin wykonania zamówienia 

rozpoczyna swój bieg na dzieo następny od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

Upływ ostatniego z wyznaczonych przez Dostawcę dni uważa się za koniec terminu wykonania 

zamówienia. 
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Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Dostawcy, którzy: 

1.1.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp 

(przesłanki obligatoryjne). Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne). 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

– Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie; 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

– Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie; 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

– Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.  

2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a 

Pzp. 

1) Dostawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

2) Dostawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnid 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Dostawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Dostawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

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

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Dostawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5) Dostawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - 

na którego zasobach polega Dostawca - nie potwierdzają spełnienia przez Dostawcę warunków 
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udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Dostawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

3. Podstawy wykluczenia Dostawcy z postępowania: 

3.1.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Dostawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) Dostawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 

553, z późn. zm.) lub art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny 

c) skarbowe, 

d) o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz. 769); 

3) Dostawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 2); 

4) Dostawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Dostawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5)  Dostawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawid 

wymaganych dokumentów; 

6) Dostawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mied istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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7) Dostawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąd na czynności Zamawiającego lub 

pozyskad informacje poufne, mogące dad mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) Dostawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 

lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może byd wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Dostawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Dostawcę, który z innymi Dostawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Dostawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia co Zamawiający jest 

w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Dostawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) Dostawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

  o  zamówienia publiczne; 

12) Dostawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

  złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

  zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.2.  Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,                

o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

3.3.  Zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp wykluczenie Dostawcy następuje: 

1) W przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp (ust. 3.1. 2) a)-c) i 

3.1.3) SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 

wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (ust. 3.1.2) a)-c) SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat 

od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) W przypadkach o których mowa: 

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (ust. 3.1.2) d) i ust. 3.1.3 SIWZ), gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 

pkt 13 lit. d ustawy Pzp (3.1.2) d) SIWZ); 

b) w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (3.1.4) SIWZ); 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
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3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18-20 ustawy Pzp (ust. 3.1 7)-9) SIWZ), jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (ust. 3.1. 10) SIWZ), jeżeli nie upłynął  

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (ust. 3.1. 11) SIWZ), jeżeli nie upłynął  

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

3.4. Dostawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 

Pzp (ust. 3.1. pkt  2) i 3) oraz pkt 5)-9) SIWZ) może przedstawid dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośduczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Dostawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Dostawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

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

okoliczności czynu Dostawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej, w pkt 3.4. 

SIWZ. 

3.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (ust. 3.1. 8) SIWZ), przed 

wykluczeniem Dostawcy z postępowania, Zamawiający zapewni temu Dostawcy możliwośd 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

3.7. Zamawiający może wykluczyd Dostawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Umocowanie musi wynikad z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą (należy złożyd 

oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis notarialny). Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie 

określad postępowanie, którego dotyczy i precyzowad zakres umocowania oraz wymieniad 

wszystkich Dostawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z Dostawców 

udzielających pełnomocnictwa musi podpisad się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, 

aby Pełnomocnikiem był jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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2. Dostawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału 

pełnomocnictwa mogą złożyd kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej poświadczoną za 

zgodnośd z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki lub jej odpis notarialny – jeżeli będzie 

z niej wynikad pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest Pełnomocnik. 

3. Żaden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegad 

wykluczeniu z postępowania. 

4. Każdy z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Dostawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazad łączne spełnianie 

warunków określonych w Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ. 

6. Ocena spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. ppkt 3) niniejszego Rozdziału (jeżeli 

został określony) w stosunku do Dostawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy 

dostawców, której był członkiem (tj. Dostawca realizował zamówienie jako jeden z dostawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ członków konsorcjum) zostanie dokonana 

na podstawie udziału danego Dostawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w 

celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Dostawca ten może powoład się na 

doświadczenie grupy dostawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i 

konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający dokonując oceny 

spełniania warunku kierowad się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14. 

7. Każdy z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeo i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia należy przedłożyd wraz z ofertą: 

1.1. aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

1.2. aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

1.3. Dostawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
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odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w pkt 1.1. i 1.2. SIWZ oraz składa 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Dostawcy składającego 

ofertę.  

W celu oceny, czy Dostawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Dostawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentu, który określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Dostawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Dostawcę, przy wykonaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Dostawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.4. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia  

z pkt 1.1. i 1.2. składa każdy z tych Dostawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Dostawców wykazuje spełnianie tych warunków. 

2. Dostawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie Dostawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

2.1. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia w terminie 3 dni faxem lub drogą elektroniczną 

i niezwłocznie potwierdzenie w formie pisemnej. 

2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Dostawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym 

Dostawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Dostawców – oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Dostawców. 

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualne na dzieo ich złożenia - składane przez Dostawcę: nie dotyczy. 

4. Forma składanych dokumentów: 

1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 niniejszego Rozdziału składane są w oryginale. 

Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ dotyczące 

Dostawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Dostawca na 

zasadach określonych w art. 22a u Pzp, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodnośd z oryginałem. 
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2) Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeo, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem 

następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w 

postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Szczegółowe zasady określone są w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. z 2016, poz. 1126 ze zm.) 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składad wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Dostawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

4) W przypadku wskazania przez Dostawcę dostępności wymaganych oświadczeo lub 

dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi  

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez Dostawcę oświadczenia lub dokumenty (jeżeli dotyczy). 

5) W przypadku wskazania przez Dostawcę wymaganych oświadczeo lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeo lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeo lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 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. Zamawiający na każdym etapie 

postępowania może wezwad dostawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeo lub 

dokumentów. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Dostawcami oraz przekazywania oświadczeo i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami 

1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierowad na 

Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej. Dane teleadresowe podane są w Rozdziale 1 SIWZ. 
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2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Dostawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, - Prawo 

pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłaoca, faksu lub przy 

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

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). Jeżeli Zamawiający lub 

Dostawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oferta oraz jej ewentualne uzupełnienia 

zawsze muszą byd składane w formie pisemnej. 

3. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem.  

4.  Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ: 

5.1. Dostawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnieo, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do kooca dnia 03.12.2018 r. 

5.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków 

opisanym w ust. 5.1. niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający 

może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpatrzenia. 

5.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie zmienia terminu na składanie wniosków o 

wyjaśnienie treści SIWZ.  

5.4. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania Dostawcy, przez którego wniosek został 

złożony, zostanie przekazane Dostawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.  

5.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ. 

5.6. Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Dostawca.  

6. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Dostawcami jest: Pani Anna Segrecka, 

e-mail: asegrecka@o2.pl 

 

Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumied cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

2. Dostawca powinien podad cenę na Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

3.  Cena oferty jest ceną za Dostawę sprzętu komputerowego pn.: „Doposażenie pracowni 

mailto:asegrecka@o2.pl
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dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy” 

4. Dostawca obowiązany jest wycenid całośd zamówienia podając w formularzu ofertowym cenę 

netto i brutto, odpowiednio dla danej części zamówienia. Cena brutto jest to cena netto 

powiększona o podatek VAT 23%. 

5.  Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniad wszystkie elementy związane z prawidłową 

realizacją niniejszego zamówienia. 

6. Wartośd oferty brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Dostawcy z tytułu wykonania Umowy. 

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzid zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dostawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartośd bez kwoty podatku. 

8. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów 

i usług, wskazując wartośd bez kwoty podatku. W takim przypadku, jeżeli złożono ofertę, której 

wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

UWAGA! W przypadku  sprzętu wymienionego w poz. 28a Załącznika Nr 11 do ustawy  z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z 

późniejszymi zmianami) tj. komputerów  przenośnych takich jak tablety, notebooki, 

laptopy, Wykonawca składając  ofertę  zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu informacji, czy wybór oferty będzie prowadzid do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i 

usług, wskazując przy tym  nazwę  (rodzaj)  towaru, którego  dostawa będzie  prowadzid do 

jego powstania oraz  wskazując jego wartośd bez kwoty podatku. W przypadku gdy zostanie 

złożona oferta, której wybór prowadziłby  do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego  o którym mowa wyżej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

9. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.  
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10. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

Rozdział 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający stosowad będzie następujące kryteria oceny ofert (oddzielnie dla każdej części 

zamówienia): 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga  

[%] 

Maksymalna ilośd punktów,  

jakie może otrzymad oferta  

w ramach danego kryterium  

1) Cena 60 60,00 

2) Termin wykonania zamówienia 20 20,00 

3) Gwarancja (okres udzielonej gwarancji w miesiącach) 20 20,00 

1)  ilośd punktów w kryterium: Cena, rozumianej jako wartośd całkowita oferty brutto za wykonanie 
zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:  

 ilośd punktów oferty badanej = (cena brutto oferty najniższej : cena brutto oferty badanej) 

x 60,00 pkt., 

2)  ilośd punktów w kryterium: Termin wykonania zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:  

ilośd punktów oferty badanej = (najkrótszy zaoferowany termin wykonania zamówienia:  

termin wykonania zamówienia w ofercie badanej) x 20,00 pkt. 

Dostawca jest zobowiązany do wpisania w ofercie terminu wykonania zamówienia, w postaci 

ilości dni kalendarzowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 

Dostawca może zaproponowad termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 10 dni 

kalendarzowych i nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

Okres wykonania zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia 

do dnia zakooczenia realizacji zamówienia (podpisania protokołu odbioru koocowego 

wykonanego zamówienia bez uwag).  

W przypadku nie podania (brak wpisania) terminu realizacji bądź zaproponowania przez 

Dostawcę terminu krótszego niż 10 dni bądź dłuższego niż 30 dni, zamawiający odrzuci ofertę 

Dostawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Przy obliczaniu terminu wykonania zamówienia określonego w dniach nie uwzględnia się dnia 

rozpoczęcia realizacji zamówienia (data podpisania umowy). Termin wykonania zamówienia 

rozpoczyna swój bieg na dzieo następny od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
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Upływ ostatniego z wyznaczonych przez wykonawcę dni uważa się za koniec terminu 

wykonania zamówienia.  

3) ilośd punktów w kryterium: Gwarancja, zostanie obliczona według wzoru:  

 ilośd punktów oferty badanej = (okres gwarancji w ofercie badanej: najdłuższy zaoferowany 

okres gwarancji) x 20,00 pkt. 

Uwaga: 

 okres gwarancji nie może byd krótszy niż 24 pełne miesiące (2 lata). W przypadku podania 
przez Dostawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (brak wpisania) 
okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 
ustawy; 

 maksymalny okres gwarancji, uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy (4 lata). 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy - do oceny ofert 
zostanie przyjęty okres 48 miesięcy; 

 oferowany okres gwarancji Dostawca podaje w pełnych miesiącach w Formularzu 
ofertowym (Załącznik nr 1 do siwz). Jeżeli Dostawca poda okres gwarancji w latach, 
Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.  

4) ocenę koocową oferty stanowid będzie suma punktów oferty uzyskanych w każdym z kryteriów 

oceny oferty. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskad Dostawca wynosi – 100,00 

pkt. 

 Za najkorzystniejszą dla Zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę 

punktów otrzymanych we wszystkich kryteriach, złożona przez Dostawcę, który spełnia 

wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

5) obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 

WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Rozdział 11. Termin związania ofertą 

1. Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

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

3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą, 

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

ofertą, zwrócid się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

okresu ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania 

ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Dostawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

5. Nieprzedłużenie terminu związania ofertą w przypadkach określonych w ust. 3, tj. samodzielnie 

przez Dostawcę lub na wniosek Zamawiającego, równoznaczne jest z niewyrażeniem przez 

Dostawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (rezygnacją Dostawcy z dalszego 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) i powoduje odrzucenie oferty z 

postępowania, lecz nie powoduje utraty wadium. 

6. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówieo Publicznych dotyczącymi postanowienia Trybunału 

Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. „(…) W przypadku 

upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie 

oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, który wyraźnie stanowi, że dostawca 

może tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyd termin związania ofertą. 

Nieprzedłużenie tego terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją dostawcy z 

dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy też, używając 

terminologii ustawy, niewyrażeniem przez dostawcę zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą (…)”. Wytyczne UZP są dostępne pod n/w linkiem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-

Saferoad-Kabex.pdf 

 

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Dostawca może złożyd tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 

2. Oferta musi byd sporządzona w języku polskim i mied formę pisemną. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy złożyd w jednym 

egzemplarzu. 

3. Zamawiający może żądad od Dostawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Dostawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Saferoad-Kabex.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/35227/C-35_17-Saferoad-Grawil-et-Saferoad-Kabex.pdf
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4. Treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ.  

5. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą zostad dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie, pod warunkiem, że będą czytelne.  

6. Całośd oferty powinna byd złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

7. Oferta musi byd podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (Dostawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu 

określającego status prawny Dostawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 

Dostawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

byd podpisane przez wszystkie te osoby.  

8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy załączyd oryginał 

lub odpis notarialny stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do 

tego upoważnione.  

9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę 

(lub osoby jeżeli do reprezentowania Dostawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

Dostawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Dostawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

muszą byd parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.  

11. Zgodnośd z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów, wchodzących w skład 

oferty musi byd potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Dostawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status prawny Dostawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa. 

W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Dostawca polega, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Dostawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodnośd z oryginałem przez Dostawcę lub te podmioty. Szczegółowe zasady określone są w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016, poz. 1126 ze zm.) 

Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

12. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
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13. Kompletna oferta powinna zawierad:  

a. Formularz oferty, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;  

b. Formularz cenowy, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, sporządzony na 

podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a-1c do niniejszej SIWZ;  

c. Oświadczenie Dostawcy stanowiące potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ; 

d. Oświadczenie Dostawcy stanowiące potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ; 

e. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Dostawcy 

składającego ofertę – jeżeli dotyczy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 

f. stosowne pełnomocnictwo (a) osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodnośd z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisywana przez 

pełnomocnika. Szczegółowe zasady określone są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.); 

g. w przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument 

ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis stosownego 

pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;  

h. uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Dostawcę dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa (jeżeli Dostawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w pkt. 17); 

14. Zalecane jest przez Zamawiającego złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron.  

15. Dostawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iż Zamawiający 

nie będzie mógł ujawnid informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośd gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do której 

Dostawca zastrzega, że nie może byd udostępniona innym uczestnikom postępowania, muszą one 

byd oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
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ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty.  

Zaleca się, aby dokumenty te były trwale spięte i zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie 

na koocu oferty. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna byd opisana (spis dokumentów).  

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Dostawca zobowiązany jest wykazad, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą Dostawca będzie 

musiał uprawdopodobnid, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartośd 

gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z 

definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez 

Zamawiającego odtajnione, o czym Dostawca zostanie poinformowany. 

 

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego, tj. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 w 

pokoju nr 13 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 10.00. 

2. Ofertę należy złożyd w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę 

należy opisad następująco:  

„ *nazwa i siedziba Zamawiającego+ 

Oferta w postępowaniu na *nazwa postępowania zgodna z nazwą z SIWZ i nr części zamówienia] 

nie otwierad przed dniem *data i godzina otwarcia ofert zgodna z ust. 3 niniejszego rozdziału 

SIWZ+” 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Rawie Mazowieckiej, ul. Reymonta 14 w 

pokoju nr 15, w dniu 06.12.2018 r. o godzinie 10.30.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Dostawców,  

a także informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego Rozdziału, Zamawiający niezwłocznie 

zamieści na swojej stronie internetowej. 

Rozdział 14.  Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91e 
ustawy Pzp.   
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Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

1. Zamawiający zawrze umowę z Dostawcą, którego oferta uzyska największą ilośd punktów łącznie 

w ramach kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  

3. Treśd zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6a-c  

do SIWZ.  

4. Umowa zostanie podpisana po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Osoby reprezentujące Dostawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z 

dokumentów załączonych do oferty. 

6. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani do zawarcia 

między sobą umowy regulującej ich współpracę i dostarczenia jej Zamawiającemu na 3 dni przed 

podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy o 

udzielenie zamówienia. Zaleca się, aby Umowa ta w swojej treści zawierała co najmniej 

następujące postanowienia: 

a. powinna byd zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia; 

b. powinna zawierad określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta – celem tym 

musi byd zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

c. określenie roli i zadania każdego z Dostawców wspólnie realizujących zamówienie, jedna ze 

stron (partnerów) umowy musi byd wyznaczona jako lider; 

d. wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązao w imieniu 

wszystkich Dostawców realizujących wspólnie umowę;  

e. powinna zawierad następujące przepisy w brzmieniu: 

i. wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie, niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy; 

ii. lider jest uprawniony do otrzymywania płatności. 

f. numery i nazwy rachunków bankowych, na które dokonywane będą płatności z tytułu realizacji 

przedmiotowej umowy. 

7. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Jeżeli Dostawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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Zamawiający może zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Dostawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Dostawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują Dostawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówieo 

publicznych. 

2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu, tj. w postępowaniu, którego wartośd zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad 

żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio  własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 

zdanie 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Dostawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180. ust. 2 ustawy PZP. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynnośd albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Dostawców. 
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9. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  

art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

10. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie 

dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g PZP.  

 

Rozdział 17. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy 

1. Zamawiający zawrze umowę z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

w postępowaniu, najwcześniej po upływie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Dostawca zostanie poinformowany o dacie podpisania umowy. 

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwośd zawarcia umowy po 

upływie terminu związania ofertą.  

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  

4. Treśd zawartej umowy będzie zgodna z treścią załącznika nr 6a-c do SIWZ – wzór umowy.  

5. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany istotnych postanowieo umowy w przypadkach 

określonych w § 9 wzoru umowy.  

 

Rozdział 18. Podwykonawcy 

1. Dostawca może powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Jeżeli Dostawca zamierza powierzyd wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający wymaga podania przez Dostawcę w punkcie 16 „Formularza oferty” części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez Dostawcę 

firm podwykonawców (o ile są znane na moment przygotowania ofert). 

3. Jeżeli Dostawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu  powołuje się na zasoby 

podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga podania przez Dostawcę w punkcie 15 „Formularza 

oferty” nazwy tych podmiotów oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im powierzyd. 

4. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze  umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6a-c do SIWZ  

 

Rozdział 19. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 96-

200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14, przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie 

dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowao w sprawie zamówienia na 

postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2018 
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r. poz. 1986, ze zm. ). Wśród tych informacji mogą pojawid się dane, które na gruncie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub 

„RODO”), mają charakter danych osobowych.  

W świetle powyższego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka,  

ul. Reymonta 14 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14,  jest Pani Kamila 

Różaoska. 

3. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktowad się za  

  pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo.zsp.rawa@wp.pl 

4. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  

administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym  

postępowao o udzielenie zamówienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej oraz zawarcie umów w sprawie zamówienia.  

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowao mieści się w zakresie działalności  

statutowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby szkoła mogła prawidłowo wypełniad 

nałożone na nią obowiązki. 

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, osoby 

występujące z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji o udzielenie zamówienia, Krajowa Izba 

Odwoławcza, US, ZUS, banki, organy egzekucyjne oraz sądy powszechne.  

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1)przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, oraz czas  

archiwizacji oraz czas niezbędny do przedawnienia roszczeo. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec  

przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie 

mailto:iodo.zsp.rawa@wp.pl
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danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani  

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwośd  

oceny ofert i zawarcia umowy. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie oznacza 

dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  

w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej 

sytuacji  ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowao, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywad danych osobowych do paostwa trzeciego lub  

organizacji międzynarodowej. 

12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

dokłada wszelkich starao, aby zapewnid wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową  

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

13. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem  

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie 

zawarte w formularzu oferty - załącznik nr 1do SIWZ 

 

Rozdział 20. Załączniki 

l.p. Oznaczenie załącznika  Nazwa załącznika  

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty  

2 Załącznik nr 1a – 1c Formularze cenowe 

3 Załącznik nr 2 Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

4 Załącznik nr 3  Oświadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu 

5 Załącznik nr 4 Oświadczenie Dostawcy o przynależności do grupy kapitałowej 

6 Załącznik nr 5a – 5c Opis Przedmiotu Zamówienia 

7 Załącznik nr 6a – 6c Wzory Umów 

8 Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych 

zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej 

 

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

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
dla części ……….. * 

(*) należy określid częśd zamówienia (1, 2, 3), na którą Dostawca składa ofertę 

 

l.p. Nazwa (y) Dostawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu 

komputerowego oraz urządzeo peryferyjnych w ramach zadania pn.: „Doposażenie pracowni 

dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej w sprzęt komputerowy”, prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w trybie przetargu nieograniczonego 

oświadczam(y), co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ. 

 

Miejscowośd i data …………..………………….   

           ….………………………………. 

                 Podpis i pieczęd 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

zamawiającego w Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazad podmiot i określid odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

Miejscowośd i data: …………..………………….   

         .………………………………. 

                       Podpis i pieczęd 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Miejscowośd i data: …………..………………….   

         ….………………………………. 

                        Podpis i pieczęd 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej 

 

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

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

dla części ……….. * 
(*) należy określid częśd zamówienia (1, 2, 3), na którą Dostawca składa ofertę 

 

l.p. Nazwa (y) Dostawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu 

komputerowego oraz urządzeo peryferyjnych w ramach zadania pn.: „Doposażenie pracowni 

dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej w sprzęt komputerowy”, prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w trybie przetargu nieograniczonego 

oświadczam(y), co następuje: 
 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

 

Miejscowośd i data: …………..………………….   

                  ….………………………………. 

                       Podpis i pieczęd 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. …………. ustawy Pzp  
(podad mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). 

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

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

Miejscowośd i data…………..………………                                                       ….………………………………. 

                                      Podpis i pieczęd 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA*: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………. 
(podad pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Miejscowośd i data: …………..………………….   

         ….………………………………. 

                        Podpis i pieczęd 

 
 W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego wraz z niniejszym oświadczeniem należy złożyd zobowiązanie 

tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby dostawcy składającego ofertę. Wzór zobowiązania stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejscowośd i data: …………………………………… 

 

               ….………………………………. 

                     Podpis i pieczęd 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej 

 

Oświadczenie Dostawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy 

kapitałowej 
dla części ……….. * 

(*) należy określid częśd zamówienia (1, 2, 3), na którą Dostawca składa ofertę 

 

l.p. Nazwa (y) Dostawcy (ów): Adres: 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego oraz 

urządzeo peryferyjnych w ramach zadania pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt 

komputerowy”, w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w trybie przetargu nieograniczonego, 

oświadczam, że na dzieo składania ofert, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej 

Zamawiającego informacją z otwarcia ofert Dostawca: 

 nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184) 

 należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w skład której wchodzą 

następujący Dostawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

 

1)…………………………………………………………….. 

2)..…………………………………………………………… 

[Brak zaznaczenie któregokolwiek z kwadratów i niewypełnienie listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej - przy jednoczesnym złożeniu podpisu i wstawieniu daty na dokumencie 

będzie rozumiane jako informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.] 

 

1. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2. Stosowne oświadczenie o przynależności bądź nie, do tej samej grupy kapitałowej należy złożyd 

wyłącznie w odniesieniu do kręgu Dostawców którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 
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postępowaniu. Jeśli zatem dostawca należy do grupy kapitałowej, ale żaden z podmiotów 

należących do tej grupy nie złożył odrębnej oferty w tym postępowaniu, dostawca oświadcza, iż 

nie należy do tej samej grupy kapitałowej. 

3. Oświadczenie to jest składane bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 

 

Miejscowośd i data:…………………………………… 

 

              ….………………………………. 

                    Podpis i pieczęd 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 
 

l.p. Nazwa Podmiotu Trzeciego: Adres: 

  
 
 
 
 

 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na 

potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeo 

peryferyjnych w ramach zadania pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt 

komputerowy” następującemu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy): 

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

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

następujących zasobów (należy wskazad rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne 

lub zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy): 

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

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

Oświadczam, iż:  

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

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

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

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

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy 

wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  

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

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

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

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

 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

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

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

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(DATA, PODPIS I PIECZĄTKA IMIENNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEO WOLI  

W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO)  

 

 

 

 

 

UWAGA!  

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi byd podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, 

wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które 

wykonawca zobowiązany jest dołączyd do oferty. 

Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy 

Dostawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu.  
 


