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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: 
 

„Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, programów programów programów programów 
komputerowychkomputerowychkomputerowychkomputerowych oraz wyposażenia w ramach realizac oraz wyposażenia w ramach realizac oraz wyposażenia w ramach realizac oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu ji projektu ji projektu ji projektu 
pn.: „Indywidualizacja procesupn.: „Indywidualizacja procesupn.: „Indywidualizacja procesupn.: „Indywidualizacja procesu nauczania  nauczania  nauczania  nauczania i wychowania uczniów i wychowania uczniów i wychowania uczniów i wychowania uczniów 
klas Iklas Iklas Iklas I----III szkIII szkIII szkIII szkóóóółłłł podstawow podstawow podstawow podstawowychychychych    prowadzonychprowadzonychprowadzonychprowadzonych    przez przez przez przez GminGminGminGminęęęę    

WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec””””    
 
 

Zatwierdzam: 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Węgliniec, dnia  28.10.2011 r. 
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1.1.1.1.  Zamawiający:Zamawiający:Zamawiający:Zamawiający:    
Zamawiający: Gmina Węgliniec 
Adres:             ul. Sikorskiego 3 
                        59-940 Węgliniec 
Tel/fax:           075 77 11 435 
NIP                 NIP – 615 – 18 – 08 – 660 
strona internetowa Zamawiającego: http://www.wegliniec.pl 

     

2.2.2.2. Tryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówienia    
     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone              
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113,                 
poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą PZP, tzn. wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro    

    
3.3.3.3. Opis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia    
 
3.1   Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa pomocy i materiałów 

dydaktycznych, programów komputerowych oraz wyposażenia. 
3.2   Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy wraz z 

rozładunkiem do następujących placówek oświatowych: 
1) Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej  w Węglińcu, ul. Kościuszki 
2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22 
3) Szkoły Podstawowej im. 37 pp 7 Dyw. II AWP w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2 
4) Szkoła Podstawowa im. Staszica w Starym Węglińcu przy ul. Górnej 40 

         
3.3   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dzieląc zamówienie na części. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość 
zamówienia. Oferta na każdą  część zamówienia musi obejmować całość zamówienia 
z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których 
szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj.: 
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Część I: pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Węglińcu,  
Część II: pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie  
Część III: pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Ruszowie  
Część IV: pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu 
 

 

3.4 Realizacja przedmiotu zamówienia dotycząca części od I do IV nastąpi                                    
z uwzględnieniem niniejszych postanowień: 
1) wszystkie produkty, będące przedmiotem niniejszej specyfikacji muszą być 
oryginalnie pakowane, kompletne, fabrycznie nowe, wolne od wad oraz 
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 

2) produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty 
bezpieczeństwa oraz atesty określone w odrębnych przepisach.  

3) wszystkie nazwy własne i marki handlowe produktów zawarte w SIWZ, 
zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych                                       
i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne. Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych 
parametrach, właściwościach i cechach. Obowiązek udowodnienia, że 
oferowane produkty odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia lub 
stanowią standard wyższy niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia 
spoczywać będzie na Wykonawcy.                     

                    
3.5        Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3.6         Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień PCV. 
 

              39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
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37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby 

rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 
              30197630-1 Papier do drukowania 
              22113000-5 Książki biblioteczne 
              37310000-4 Instrumenty muzyczne 
              37520000-9 Zabawki 
              37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy 
              48910000-0 Pakiety oprogramowania do gier komputerowych, gry rodzinne i 

wygaszacze ekranu     
               39 16 0000-1 Meble szkolne 
 

4444        Opis części przedmiotu zamówieniaOpis części przedmiotu zamówieniaOpis części przedmiotu zamówieniaOpis części przedmiotu zamówienia    
             Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z pkt. 3.3  
             SIWZ. 
 

5555        Zamówienia uzupełniająceZamówienia uzupełniająceZamówienia uzupełniająceZamówienia uzupełniające    
             Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego,  
             o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

6666        Oferty wOferty wOferty wOferty wariantoweariantoweariantoweariantowe    
                                                    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.                              
     

7777       Opis przygotowania i złożenia ofertyOpis przygotowania i złożenia ofertyOpis przygotowania i złożenia ofertyOpis przygotowania i złożenia oferty        
 
7.1         Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładanie z informacjami zawartymi               

w   SIWZ   i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 
 
7.2        Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem                            

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania z zastrzeżeniem                    
art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 
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7.3         Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim –                            
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do 
pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką – własnoręcznie 
podpisana przez osobę do tego uprawnioną. 

              Podpisy złożone w ofercie (łącznie z załącznikami) muszą być opatrzone 
              czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią indentyfikacyjną z używaną  
              formą podpisu (parafa).  
              Zamawiający odrzuci ofertę jako nieważną w świetle prawa na podstawie art. 89          

ust. 1 pkt. 8, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jeżeli będzie opatrzona faksymile, napisami odtworzonymi maszynowo, 
kserokopią albo skanem podpisu czy pieczątką niezawierającą podpisu. 

              Ewentualne poprawki w tekście oferty ( w tym w załącznikach oferty) muszą być   
              naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do  
              reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  
              Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
              Każda strona oferty powinna być numerowana i wraz ze wszystkimi załącznikami 
              podpisana przez wypełniającego ją przedstawiciela wykonawcy 
 
7.4                                 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez 

Zamawiającego.   
7.5 .  Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod 

warunkiem, że będą zawierały informacje co do treści z formularzami 
określonymi przez Zamawiającego.  

7.6 .   Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub             
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7.7       W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku kiedy wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polegać będzie na zasobach innych podmiotów, 
które będą brały udział w realizacji części przedmiotowego zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.                  
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(Dokumenty dotyczące wykonawcy poświadcza 

wykonawca, natomiast dokumenty dotyczące podmiotów – poświadczają uprawnieni 
przedstawiciele tych podmiotów). Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
7.8   Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
            dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna                                
            lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
7.9.     Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego tj.: 
                                              Urząd Gminy i Miasta  Węgliniec 
                                                   59-940 Węgliniec 
                                                  ul. Sikorskiego 3 
               z informacją: 

                                                                                            Oferta do przetargu nieograniczonego Oferta do przetargu nieograniczonego Oferta do przetargu nieograniczonego Oferta do przetargu nieograniczonego ppppn n n n ::::    
                                                                                            „„„„Dostawa pomDostawa pomDostawa pomDostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, ocy i materiałów dydaktycznych, ocy i materiałów dydaktycznych, ocy i materiałów dydaktycznych, programów programów programów programów 

komputerowych komputerowych komputerowych komputerowych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu                      oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu                      oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu                      oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu                      
pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas Ipn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas Ipn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas Ipn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I----III III III III 
szkół podstawowychszkół podstawowychszkół podstawowychszkół podstawowych prowadzonych przez  prowadzonych przez  prowadzonych przez  prowadzonych przez GminGminGminGminęęęę    WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec....” Część ….” Część ….” Część ….” Część ….    

                   (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.                    (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.                    (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.                    (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 00008888....11111111....2011201120112011    r. godz. 10.r. godz. 10.r. godz. 10.r. godz. 10.30303030))))    

                                                                                                            
                        Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.    
    
                 Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie 

się  z  treścią oferty. 
 
7.9     Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
1) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie,                    

że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 7.8 
SIWZ z dopiskiem „WYCOFANIE”. 

2) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie,                  
że ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli 
oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też 
przedłożenia nowych dokumentów- Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 
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 Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić                                                               
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 7.8 SIWZ z dopiskiem 
„ZMIANA”. 

   
7.10  Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian                   

w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 
 
7.11     Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień   
             publicznych  protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu  

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zgodnie                  
z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł                              
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą  być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. 

7.12 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości     
publicznej  informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne  

              przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu  
              zachowania ich poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być  
              uznana informacja, która spełnia łącznie trzy warunkiłącznie trzy warunkiłącznie trzy warunkiłącznie trzy warunki: 
 

a. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa 
lub jest  inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.    

 
  UWAGUWAGUWAGUWAGA  ! A  ! A  ! A  !     
               Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę                 Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę                 Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę                 Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę      
               przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,               przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,               przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,               przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,    
               co do których wykonawca zastrzega , że nie               co do których wykonawca zastrzega , że nie               co do których wykonawca zastrzega , że nie               co do których wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępniane innym mogą być udostępniane innym mogą być udostępniane innym mogą być udostępniane innym    
               uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :               uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :               uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :               uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą :    
               DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W                DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W                DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W                DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W     
               ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu                ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu                ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu                ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu     
                              nieuczciwej  konkurencji /tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm./.          nieuczciwej  konkurencji /tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm./.          nieuczciwej  konkurencji /tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm./.          nieuczciwej  konkurencji /tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r. z późn. zm./.    
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7.13   Wykonawca nie może zastrzec Wykonawca nie może zastrzec Wykonawca nie może zastrzec Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                      
w ofercie.(art. 8 ust. 3 Pzp w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp). 

7.14    Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 
a. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 
wniosek  o udostępnienie treści wskazanej oferty, 

b.  Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia                   
o tajemnicy  przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być 
udostępnione wnioskodawcy. 

c.  Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, 
termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie powiadomi 
wnioskodawcę w  pisemnym zawiadomieniu. 

7.15   Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna   
               nieposiadająca osobowości prawnej. 

8888                         OOOOferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegającychferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegającychferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegającychferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających        
                                                się o się o się o się o     zamówieniezamówieniezamówieniezamówienie    
8.1          Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
               reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

do  reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy  o udzielenie  
             przedmiotowego zamówienia publicznego.  
               Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo  musi być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii   
                poświadczonej przez notariusza. 
                Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców  
                występujących wspólnie. 

     Zapisy dotyczące pełnomocnictwa odnoszą się również do Wykonawców, 
którzy nie ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ale ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8.2        Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną  
             odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania 

umowy (art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wspólnicy ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 
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8.3.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia, 
każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania                      
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. (dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 10.2 SIWZ).             

8.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                               
z  pełnomocnikiem (liderem). 
8.5.         Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków 
               udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące 

się  na  Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
               dane dotyczące konsorcjum ( wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie 
               ubiegających się  o zamówienie). 
8.6     Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych będzie żądał przed zawarciem umowy               
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

 

9.9.9.9.  Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  oraz opis sposobu dokonywania oceny  oraz opis sposobu dokonywania oceny  oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:spełniania tych warunków:spełniania tych warunków:spełniania tych warunków:    

 
9.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
oraz niepodlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

9.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie  
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dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia.  

9.3  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
9.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się (na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych): 
  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

1A) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział 
umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpi od umowy                    
w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione               
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  
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przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                       
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  

7) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

 

8)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                        
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
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9)  osoby prawne, których urzędującego 
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku                               z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                          
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  

12) przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

13) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony 
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

14) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania;  

15)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 

10.10.10.10.        Oświadczenia i dokumenty wymagane od WykonawcówOświadczenia i dokumenty wymagane od WykonawcówOświadczenia i dokumenty wymagane od WykonawcówOświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców    
           w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu            w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu            w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu            w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu     
           oraz            oraz            oraz            oraz nienienieniepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy     
           Prawo zamówień publicznych.           Prawo zamówień publicznych.           Prawo zamówień publicznych.           Prawo zamówień publicznych.    

10.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa      
           w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu  
           warunków udziału  w postępowaniu  (formularz Nr  2 do SIWZ),     
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10.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy                  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - formularz Nr 3  do SIWZ, 
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż               
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

10.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych.  
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

                 Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.2 b   
                 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  
                 siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie                    
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie  wydaje się dokumentu wymienionego w pkt 
10.2 b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem,  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  
                 zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub  
                 kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.   
                 Wymagania co do daty wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. 
 
10A     Inne dokumenty niewymienione w pkt. 10.1 oraz 10.2  SIWZ    
 
              Do oferty Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty, pod rygorem 

odrzucenia  oferty  zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt. 3 ustawy PZP: 

 
1) wypełniony  formularz ofertowy – formularz Nr 1, 
2) wypełniony formularz oświadczenia wskazującego część zamówienia, której 
wykonawca powierzy podwykonawcom – formularz nr  5  do SIWZ, 
W przypadku nie dołączenia do oferty powyższego formularza, bądź jego 
nie wypełnienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie 
własnymi siłami.  
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10B10B10B10B       Uzupełnianie dok       Uzupełnianie dok       Uzupełnianie dok       Uzupełnianie dokumentów i oświadczeńumentów i oświadczeńumentów i oświadczeńumentów i oświadczeń    
    

1. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów , o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia,                    
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy 
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia muszą 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału                              
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 
niż w dniu,  w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Uzupełniane dokumenty oraz wyjaśnienia składane zgodnie z art. 26 ust. 4 
oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, muszą być złożone w formie zgodnej                            
z określoną  w niniejszej SIWZ - pkt. 7 oraz 20 i być opatrzone 
odpowiednio napisem: 

                „Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w                 „Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w                 „Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w                 „Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu  o nr postępowaniu  o nr postępowaniu  o nr postępowaniu  o nr PR.271.30.2011.ZPPR.271.30.2011.ZPPR.271.30.2011.ZPPR.271.30.2011.ZP””””....    
    

    

11.11.11.11.        Termin wykonania zamówieniaTermin wykonania zamówieniaTermin wykonania zamówieniaTermin wykonania zamówienia    
        
11.1  Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w terminie             

7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. (dotyczy każdej części 
zamówienia) 

 
12.12.12.12.        TTTTermin związania ofertąermin związania ofertąermin związania ofertąermin związania ofertą    
 

12.1 Wykonawcy będą związani  ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą 
       rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 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.  

12.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 12.2, nie powoduje utraty 
wadium. 

12.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                                
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

13.       Warunki umowyWarunki umowyWarunki umowyWarunki umowy    
 
13.1 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach 

określonych w: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) złożonej ofercie, 

3) projekcie umowy określonym formularzem Nr 6 do SIWZ. 

13.2 Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany 
            do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy. 
13.3  Wszelkie zapytania dotyczące zapisów projektów umów Wykonawca może zgłosić                 
           w sposób zgodny z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
13.4 Projekt umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych  
            przez  Zmawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest  
            równoznaczne  z pełną  akceptacją umowy przez Wykonawcę. 
13.5 W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia  realizowanej  

przez podwykonawcę, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał 
umowy  regulującej współpracę pomiędzy tym podmiotami. 

13.6    Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania  zmian istotnych postanowień  
           zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru  
           Wykonawcy.   
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14.14.14.14.                                Opis spOpis spOpis spOpis sposobu obliczania cenyosobu obliczania cenyosobu obliczania cenyosobu obliczania ceny    
    
14.1       Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest  
               złoty polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim 
               (Dz. U. z 1997 r. Nr  140, poz. 938 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji  
               jako „złoty”, „PLN” lub „zł”. 
14.2       Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę ryczałtową brutto za 

zrealizowanie danej  części zamówienia. 
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.       

            Kwota określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zawiera wszystkie  
koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie. 

14.3       Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową. 
              Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93      

ze  zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa  art. 632 następująco: 
1) „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w  

             czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
tych prac”.   

2) Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było 
przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie 
rażącą stratą, sąd może podwysąd może podwysąd może podwysąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowęższyć ryczałt lub rozwiązać umowęższyć ryczałt lub rozwiązać umowęższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. 

              W związku z powyższym cena ujęta w formularzu ofertowym musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost                    
z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w niej nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

14.4      Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
14.5      Zaoferowana cena ryczałtowa brutto podana w formularzu ofertowym przez 

Wykonawcę będzie niezmienna przez cały okres ważności umowy. 
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14.6    Cena (wg art. 3  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05.07.2001 r. o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 
1050 – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem. 

14.7    Cena  może być tylko jedna; Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen. 
 
  
15. Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu 

oceny ofertyofertyofertyoferty    
    

        Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie na daną część zamówienia wg zasad 
przedstawionych poniŜej: 

 
15.1    Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów            

i ich wag: 
a. Cena  – 100% 

 
15.2    Zasady dokonywania oceny: 

a. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi 
podstawową zasadę oceny, 

b. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 pkt zgodnie z posiadaną wagą, 
c. Oferta z najniższą ceną podaną na formularzu ofertowym otrzyma 
maksymalną ilość punktów i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów, 

d. Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, 
e. Ilość punktów dla każdej oferty będzie wyliczona wg poniższego wzoru: 

        
                                                                                najtańsza cena zadania 
                  ilość punktów badanej oferty   =                   ilość punktów badanej oferty   =                   ilość punktów badanej oferty   =                   ilość punktów badanej oferty   = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 x 100 x 100    
                                                  cena zadania  badanego 
 
                 Komisja może przyznać ofercie za to kryterium maksymalnie 100 punktów.    
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15.3    Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy  złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert  dodatkowych.  

               Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych 
niż  zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach. 

 

16.16.16.16.  Miejsce, termin składania i otwarcia ofert Miejsce, termin składania i otwarcia ofert Miejsce, termin składania i otwarcia ofert Miejsce, termin składania i otwarcia ofert    

16.1   Termin składania ofert upływa 08.11.2011. r. o godzinie 10.00.  Oferty złożone po 
tym  terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania,             
po upływie  terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

16.2   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data                   
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. Naruszeniem terminu do złożenia oferty  jest każde 
spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn i wymiaru czasowego 
tego spóźnienia. 

16.3    Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. 
datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu 
otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 
nienaruszalność. 

16.4    Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.  
               Urząd Gminy i Miasta Węgliniec 
                59-940 Węgliniec 
                ul. Sikorskiego 3 
                i zaadresować w sposób określony w  pkt. 7.8 SIWZ. 
16.5   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2011 r. o godzinie 10.30                              

w siedzibie  Zamawiającego tj.: 
 
                                            Urząd Gminy i Miasta Węgliniec 
                                                     59-940 Węgliniec 
                                                      ul. Sikorskiego 3 
                                                          pokój nr 17 
 



                                                                                                                   PR.271.30.2011.ZP                                     

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, 
programów komputerowych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Węgliniec”. 

 

                                                                                                              strona 19 z 43 
                                                                

                                                                                            

    

 

 
 

 
 
16.6   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza    
            przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia – oddzielnie dla każdej części  
            zamówienia. 
16.7     Otwarcie ofert jest jawne. 
16.8  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia  i  warunków  płatności zawartych w ofertach. 

16.9 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić 
do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie 
otwarcia.  

           Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 
16.10  W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać  udzielenia 

przez  Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
16.11  Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt. od 1 do 3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

16.12   Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach Wykonawcę,  
którego oferta została poprawiona. 

16.13  Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia                                     
o poprawieniu  omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp nie 
wyrazi zgody na jej poprawienie, Zamawiający odrzuci Jego ofertę na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 

17.17.17.17. Odrzucenie ofertyOdrzucenie ofertyOdrzucenie ofertyOdrzucenie oferty    

            Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

17.1      jest niezgodna z ustawą, 
 
17.2      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
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17.3      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                     

o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
17.4      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
17.5      została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
            o udzielenie  zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
17.6      zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
17.7      wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 
             poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
17.8     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

18.       18.       18.       18.       Wybór nWybór nWybór nWybór najkorzystniejszej oferty oraz uajkorzystniejszej oferty oraz uajkorzystniejszej oferty oraz uajkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia.dzielenie zamówienia.dzielenie zamówienia.dzielenie zamówienia.    
 
18.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy uwzględnieniu danej 

części zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich  
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty (odpowiednio na daną część zamówienia), 
podając nazwę (firmę), albo imię  i nazwisko, siedzibę albo adres  zamieszkania             
i adres Wykonawcy, którego ofertę  wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne  i prawne (odp. na daną część zamówienia); 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie    
zamówienia,  podając  uzasadnienie faktyczne i prawne (odp. na daną część 
zamówienia); 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta (odp. na daną część zamówienia). 

 
18.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informację, o której mowa w pkt. 18.1 ppkt. a) , również na stronie internetowej 
oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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18.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający podpisze umowę, odp. na daną część 
zamówienia, w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. 

18.4 W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu, biorąc pod uwagę daną część 
zamówienia, zostanie złożona tylko jedna oferta albo Zamawiający nie odrzuci 
żadnej oferty oraz nie wykluczy żadnego Wykonawcy, umowa w sprawie 
zamówienia publicznego będzie mogła być podpisana przed upływem terminów, o 
których mowa w pkt. 18.3 SIWZ. 

 

19.19.19.19.     Unieważnienie  Unieważnienie  Unieważnienie  Unieważnienie postępowania.postępowania.postępowania.postępowania.    

19.1     Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, biorąc pod uwagę 
daną część zamówienia, zgodnie z art. 93,  w  przypadkach gdy:  

 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 (jeżeli w postępowaniu                           
o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 
nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
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e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do 
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
19.2    O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadamia  równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed  upływem terminu składania ofert,  

b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.3      W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn  
                leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty                                          

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 
oferty. 

19.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 
zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 
przedmiotu  zamówienia lub obejmuje ten sam  przedmiot zamówienia. 

 

20. 20. 20. 20.     Sposób udzielaSposób udzielaSposób udzielaSposób udzielania wyjaśnień dotynia wyjaśnień dotynia wyjaśnień dotynia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz forma czących SIWZ oraz forma czących SIWZ oraz forma czących SIWZ oraz forma 
porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.    

20.1    W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
składane w formie pisemnej za pomocą np. listu poleconego, faksem albo drogą 
elektroniczną na adres wegliniec@wegliniec.pl, z tym że oferta wraz z wymaganymi 
dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie 
przed upływem terminu do składania ofert. 

20.2  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
dokumentów, o których mowa w pkt. 20.1 SIWZ przekazanych faksem lub drogą 
elektroniczną. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru 
przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że  

 
 
 



                                                                                                                   PR.271.30.2011.ZP                                     

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, 
programów komputerowych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Węgliniec”. 

 

                                                                                                              strona 23 z 43 
                                                                

                                                                                            

    

 

 
wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu 

prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu 
informacji. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 20.1 SIWZ  uważa  się za złożone  w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie;  przy czym nadanie pisma w placówce pocztowej bądź 
Kurierem musi mieć miejsce najpóźniej w dniu  wyznaczonym do uzupełnienia  
dokumentów. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informację za pomocy poczty elektronicznej lub faksu.          

 
 20.3     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
20.4     Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

20.5     Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  
            którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania  
            źródła zapytania  oraz zamieszcza na stronie  internetowej Zamawiającego tj.                     

http://www.wegliniec.pl 
20.6  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu  

składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację  istotnych warunków  zamówienia, 
oraz treść zmiany zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.  

           Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. 
20.7 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych może 

zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie 
zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji  
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istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 

bez wskazywania źródeł zapytań.  
Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym   
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli jest ona  
udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza także na tej 
stronie. 

20.8    Wszelkie zawiadomienia, treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia 
            i modyfikacje treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert,                               
            informacje o wniesionych odwołaniach, treść odwołania – wniesione na treść  
           ogłoszenia lub dotyczące postanowień specyfikacji istotnych  
           warunków zamówienia, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty  
           zamieszczane będą na stronie internetowej  Zamawiającego tj.                     

http://www.wegliniec.pl 
           Ponadto informacje, o których mowa powyżej,  przekazywane będą Wykonawcom  
           w formie pisemnej w przypadkach przewidzianych  w ustawie, a także w formie  
           wskazanej w pkt. 20.1 SIWZ. 
            Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące             Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące             Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące             Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące     
            danego postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego            danego postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego            danego postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego            danego postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 
20.9 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do  

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie                       
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

20.10 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas 
dodatkowy na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj.                     
http://www.wegliniec.pl/ 

 

21.21.21.21.    Wadium Wadium Wadium Wadium     
 
21.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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22.22.22.22. Zabezpieczenie należytego wykonania uZabezpieczenie należytego wykonania uZabezpieczenie należytego wykonania uZabezpieczenie należytego wykonania umowymowymowymowy    
 

22.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

           

23. . . .     Informacje dotyczące aukcji elektronicznejInformacje dotyczące aukcji elektronicznejInformacje dotyczące aukcji elektronicznejInformacje dotyczące aukcji elektronicznej    
    
23.1   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji  elektronicznej. 
 

24.  Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowejInformacje o zamiarze zawarcia umowy ramowejInformacje o zamiarze zawarcia umowy ramowejInformacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej    
    
24.1      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

25.   Pouczenie o środkach ochrony prawnejPouczenie o środkach ochrony prawnejPouczenie o środkach ochrony prawnejPouczenie o środkach ochrony prawnej    
 
25.1 Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113,                   
poz. 759 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej 
Ustawy. 

 

26.  Udział podwykonawcówUdział podwykonawcówUdział podwykonawcówUdział podwykonawców    
 

26.1 Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda  
          wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy  podwykonawcom. – formularz Nr 5 do SIWZ. 
 
26.2 Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona 

podwykonawcy. 
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27.    Zaliczki 27.    Zaliczki 27.    Zaliczki 27.    Zaliczki     

    
27.1   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

    
28.  Sprawy nieuregulowane w SIWZSprawy nieuregulowane w SIWZSprawy nieuregulowane w SIWZSprawy nieuregulowane w SIWZ    
 
28.1   Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29  
          stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U.  Nr 113, poz. 

759 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Ustawy z dnia                  
23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych 
nie  stanowią inaczej. 

 

29.29.29.29. Wykaz formularzy i załącznikówWykaz formularzy i załącznikówWykaz formularzy i załącznikówWykaz formularzy i załączników    
 

            Wszystkie formularze i załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
 

1) Formularz ofertowy – formularz Nr 1 
2) Oświadczenia Wykonawcy – formularz  Nr 2,  
3) Oświadczenie dotyczące podwykonawców – formularz Nr 3 
4) Projekt umowy – formularz Nr 4 
5) Załącznik Nr 1 do SIWZ 
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Formularz Nr 1 do SIWZ 

 
                                                                                                     ........................ , dnia ............. 
                                                                                                         miejscowość 
Nazwa Wykonawcy: 
 
 
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo: 
 
  
Adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych 
 
 
Nr wpisu do rejestru handlowego lub ewidencji: 
 
 
NIP oraz REGON: 
 
e-mail, numer telefonu oraz faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym: 
 
 

                             

                                            FORMULARZ OFERTOWY
* 

           
1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym                      
w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pomocy i materiałów „Dostawa pomocy i materiałów „Dostawa pomocy i materiałów „Dostawa pomocy i materiałów 
dydaktycznych, dydaktycznych, dydaktycznych, dydaktycznych, programów komputerowych programów komputerowych programów komputerowych programów komputerowych  oraz w oraz w oraz w oraz wyposażenia yposażenia yposażenia yposażenia w ramach realizacji w ramach realizacji w ramach realizacji w ramach realizacji 
projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas Iprojektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas Iprojektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas Iprojektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I----III III III III 
szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy ksztaszkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy ksztaszkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy ksztaszkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” łcenia ogólnego” łcenia ogólnego” łcenia ogólnego” 
dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec” ” ” ”  
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
składam/y ofertę na niżej wymienione części zamówienia: 
( w przypadku nie składania oferty na daną część zamówienia, należy wpisać:                 
NIE DOTYCZY) 
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1) Część ICzęść ICzęść ICzęść I – 

     Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ............................. zł 
           słownie złotych: .......................................................................................................... 
           W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
 
 
2) Część IICzęść IICzęść IICzęść II –  
     Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ............................. zł 

           słownie złotych: .......................................................................................................... 
           W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
 
 
3) CzCzCzCzęść IIIęść IIIęść IIIęść III –  

 
     Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ............................. zł 

           słownie złotych: .......................................................................................................... 
           W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
 
4) Część IVCzęść IVCzęść IVCzęść IV – 

 
     Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ............................. zł 

           słownie złotych: .......................................................................................................... 
           W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
 
 

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminPrzedmiot zamówienia zrealizujemy w terminPrzedmiot zamówienia zrealizujemy w terminPrzedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ie ie ie 7777 dni kalendarzowych od dnia  dni kalendarzowych od dnia  dni kalendarzowych od dnia  dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowypodpisania umowypodpisania umowypodpisania umowy (dotyczy każdej części zamówienia). 
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3. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy,                                 
jeżeli  zostanie przyznane nam zamówienie.  

    
4.4.4.4. Oferujemy Oferujemy Oferujemy Oferujemy Zamawiającemu 30 dnZamawiającemu 30 dnZamawiającemu 30 dnZamawiającemu 30 dniowy okres płatności fakturyiowy okres płatności fakturyiowy okres płatności fakturyiowy okres płatności faktury (dotyczy każdej części  (dotyczy każdej części  (dotyczy każdej części  (dotyczy każdej części 
zamówienia).zamówienia).zamówienia).zamówienia).    

      
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz      
niepodlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i uznajemy się za związanych z określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje 
potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
              
     ………………………………………                       …………………………………… 
 
      ………………………………………                       …………………………………… 
  
Miejscowość i data: ………………………………                                                                       

                             

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

                                                                      /imię i nazwisko uprawnionego/uprawnionych 

                                                                                   do podpisywania oferty/ 

 

 
* 

formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy 
 

                                                                                   Formularz Nr 2 do SIWZ 
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Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2     

    
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznychustawy Prawo zamówień publicznychustawy Prawo zamówień publicznychustawy Prawo zamówień publicznych    
 
Nazwa Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
Adres siedziby Wykonawcy 
  
 
 
 
Oświadczam/y że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, programów programów programów programów 
komputerowychkomputerowychkomputerowychkomputerowych oraz wyposażenia w ramach realizacji pr oraz wyposażenia w ramach realizacji pr oraz wyposażenia w ramach realizacji pr oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja ojektu pn.:” Indywidualizacja ojektu pn.:” Indywidualizacja ojektu pn.:” Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas Iprocesu nauczania i wychowania uczniów klas Iprocesu nauczania i wychowania uczniów klas Iprocesu nauczania i wychowania uczniów klas I----III szkoły podstawowej w kontekście III szkoły podstawowej w kontekście III szkoły podstawowej w kontekście III szkoły podstawowej w kontekście 
wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina organem prowadzącym jest Gmina organem prowadzącym jest Gmina organem prowadzącym jest Gmina WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec”””” wymienione  w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. Nr 113, 
poz.759 ze zm.), a mianowicie: 
 
1) Posiadam/y uprawnienia  do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 
2) Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie*  
 
3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia* 

 
4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia* 
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5) Oświadczam/y, że przy wykonywaniu zamówienia polegać będę/my na zasobach 
innych podmiotów, tj.: 

 
a. na wiedzy i doświadczeniu: ………………………………………………………*, 

                                                                                     /nazwa i adres podmiotu/ 
 

b. na potencjale technicznym: ………………………………………………………*, 
                                                                                     /nazwa i adres podmiotu/ 
 
 
c. na osobach zdolnych do wykonania zamówienia: ……………………………………...*, 
                                                                                                 /nazwa i adres podmiotu/ 
 
d. na zdolnościach finansowych: …………………………………………………………...*, 
                                                                                 /nazwa i adres podmiotu/ 
 
Jednocześnie przedstawiam/y pisemne zobowiązanie ww. podmiotów do oddania mi/nam 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
przedmiotowego zamówienia. 
(Powyższe zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez 
notariusza za zgodność z oryginałem). 
 
W przypadku braku zakreślenia/wypełnienia w pkt. 5 jakiejkolwiek pozycji (ppkt a, b, c 
lub d ) Zamawiający winien przyjąć, że w treści niniejszego dokumentu zostało złożone 
oświadczenie wynikające z pkt od 1 do 4, czyli „spełniam/y warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

   
  ………………………………………….. 

                                                                                    Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej  
 do występowania w imieniu wykonawcy 
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Formularz  nr 3 do SIWZ                
 
Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 

 
 
 
 
 
 
               OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA               OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA               OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA               OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA    
                                                                                                                                                       Z POSTĘPOWANIA            Z POSTĘPOWANIA            Z POSTĘPOWANIA            Z POSTĘPOWANIA     
(w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie składa 
każdy Wykonawca) 
 
 
oświadczam, że na dzień składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.: 
„Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, programów programów programów programów komputerowychkomputerowychkomputerowychkomputerowych oraz  oraz  oraz  oraz 
wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas Iwychowania uczniów klas Iwychowania uczniów klas Iwychowania uczniów klas I----III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej 
podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których organem podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których organem podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których organem podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla których organem 
pppprowadzącym jest Gmina rowadzącym jest Gmina rowadzącym jest Gmina rowadzącym jest Gmina WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec””””  nie podlegam wykluczeniu                               z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
_________________________                                                           ________________________ 
    /miejscowość data/                                                                       /podpis wykonawcy/ 
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Formularz Nr 4 
 

Oświadczenie*Oświadczenie*Oświadczenie*Oświadczenie*    
wskazujące część zamówienia, któwskazujące część zamówienia, któwskazujące część zamówienia, któwskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcomrej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcomrej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcomrej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom    
 
Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 
 
 
 
 
 
   ja niżej podpisany oświadczam, że wykonam zamówienie publiczne pn.: 
  „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych,   „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych,   „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych,   „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, programów komputerowychprogramów komputerowychprogramów komputerowychprogramów komputerowych oraz wyposażenia  oraz wyposażenia  oraz wyposażenia  oraz wyposażenia 
w rw rw rw ramach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów amach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów amach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów amach realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas Iklas Iklas Iklas I----III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla 
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec””””      

a.     własnymi siłami* 

b. powierzę wykonanie podwykonawcom w następującej części zgodnie z tabelą:* 
 

 
Lp. 
 

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcomCzęść zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcomCzęść zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcomCzęść zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom    

1 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

         * niepotrzebne skreślić 
                               
                                           
       _________________________                                                           ________________________ 
          /miejscowość data/                                                                       /podpis wykonawcy/ 
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     Druk przykładowy 
    
    
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTUZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTUZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTUZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU    DO ODDADO ODDADO ODDADO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJINIA MU DO DYSPOZYCJINIA MU DO DYSPOZYCJINIA MU DO DYSPOZYCJI    

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICHNIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICHNIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICHNIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH    
PRZY WYKONYWNIU ZAMÓWIENIAPRZY WYKONYWNIU ZAMÓWIENIAPRZY WYKONYWNIU ZAMÓWIENIAPRZY WYKONYWNIU ZAMÓWIENIA    

 
Nazwa podmiotu trzeciego: 

....................................................................................................................................................... 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

. W przypadku wyboru Wykonawcy (składającego ofertę) (nazwa, adres): 

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

Oświadczam, że w/w Wykonawca może polegać na mojej: 

-  wiedzy i doświadczeniu*, 

-  potencjale technicznym*, 

-  osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, 

-  zdolnościach finansowych*, 

i zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:  „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych,   „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych,   „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych,   „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, 
programów kompprogramów kompprogramów kompprogramów komputerowych uterowych uterowych uterowych oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.:” 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I----III szkoły podstawowej w III szkoły podstawowej w III szkoły podstawowej w III szkoły podstawowej w 
kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” dla szkół podstawowych dla 
których organem prowaktórych organem prowaktórych organem prowaktórych organem prowadzącym jest Gmina dzącym jest Gmina dzącym jest Gmina dzącym jest Gmina WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec””””  - dotyczy ….. części zamówienia.    

 
 miejscowość, data......................   
 
                                                                       ....………………………………………….. 

Podpis przedstawiciela innego podmiotu 
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                                                                                                                              Formularz Nr 5 
                          
 
   Projekt umowy (dotyczący wszystkich części zamówienia) 
 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Węglińcu pomiędzy: 
    

Gminą Węgliniec  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Kutrowskiego  – Burmistrza Gmin i Miasta  

Przy kontrasygnacie 

Jolanty Zawisza – Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec 

a  

…………………………………………………………………………………………  

z siedzibą w ………………………., przy ul. ………………………………………… 

wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym …… ……………. 

o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. zł,  

posiadającym  NIP ………………………………, 

 zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta; 

2) …………………………………… - ……………………………………….. 1 

 

§ 1§ 1§ 1§ 1    
 
1.1.1.1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu …………. pod Nr ………………….., Zamawiający     
    

                                                 
1 Wersja dla spółki handlowej. 
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zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa pomocy                      „Dostawa pomocy                      „Dostawa pomocy                      „Dostawa pomocy                      
i materiałów dydaktycznych, i materiałów dydaktycznych, i materiałów dydaktycznych, i materiałów dydaktycznych, programów komputerowychprogramów komputerowychprogramów komputerowychprogramów komputerowych oraz wyposażenia w  oraz wyposażenia w  oraz wyposażenia w  oraz wyposażenia w ramach ramach ramach ramach 
realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas realizacji projektu pn.:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 
IIII----III III III III szkół podstawowych szkół podstawowych szkół podstawowych szkół podstawowych prowadzony przez prowadzony przez prowadzony przez prowadzony przez GminGminGminGminęęęę    WęgliniecWęgliniecWęgliniecWęgliniec” ” ” ” –––– część  część  część  część 
……...zamówienia pn.: „…………………..”……...zamówienia pn.: „…………………..”……...zamówienia pn.: „…………………..”……...zamówienia pn.: „…………………..”    
 
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup oraz dostawa …………………........., 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem Nr…. załączonym do 
oferty przez Wykonawcę, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 Przedmiot niniejszej umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy wraz z 
rozładunkiem do następujących placówek oświatowych: 
1) Szkoły Podstawowej w Węglińcu 
2) Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie  
3) Szkoły Podstawowej w Ruszowie 
4)  Szkoły podstawowej w Starym Węglińcu 

        Realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastąpi z uwzględnieniem niniejszych 
postanowień: 
1) wszystkie produkty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być oryginalnie 
pakowane, kompletne, fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 
stosowania w placówkach oświatowych. 

2) produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty 
bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.  

4. Koszty transportu i rozładunku do miejsc, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu,  ponosi Wykonawca.   

5. Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
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 § 2§ 2§ 2§ 2    

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 7 dni 
kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………………. 
 

                                                             § 3                                                             § 3                                                             § 3                                                             § 3    

    
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, 

określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty 
przetargowej, 

       w  wysokości brutto: ……… złw  wysokości brutto: ……… złw  wysokości brutto: ……… złw  wysokości brutto: ……… zł (słownie złotych: ……………………………………..),  
       W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa     

w § 1 niniejszej umowy, po podpisaniu protokołu z klauzulą „odbieram”, o którym 
mowa w § 7 niniejszej umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 
oraz po przedstawieniu  oświadczeń podwykonawców, że ich należności zostały 
zapłacone przez Wykonawcę. W przypadku braku tych oświadczeń, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie przelewu należności na konta 
podwykonawców. Przedłożenie tych oświadczeń lub potwierdzeń przelewu 
warunkuje dokonanie przez Zamawiającego płatność faktury VAT2 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu  przedmiotu umowy, o którym mowa         
w § 1 niniejszej umowy, po podpisaniu protokołu z klauzulą „odbieram”, o którym 
mowa w § 7 niniejszej umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.3 

3. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie 
koszty mogące powstać  w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, koszty te 
winny być uwzględnione w ryczałtowej cenie ofertowej i nie podlegają zmianie                  
w okresie realizacji umowy. 

 
                                                 
2  Wersja dla Wykonawcy, który w ofercie wskaŜe podwykonawców 
 
3 Wersja dla Wykonawcy, który realizację przedmiotowej umowy wykona własnymi siłami, tzn. bez udziału 
podwykonawców. 
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W związku z powyższym, wynagrodzenie ma zawierać wszystkie koszty mogące 
powstać w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym m.in. koszty: 
podatku VAT, transportu, rozładunku, ubezpieczenia i innych czynności niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu płatne będzie 
przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury, na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. 

§ 4§ 4§ 4§ 4     

Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy 
udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji od daty ich otrzymania i nie krótszej niż 
okres gwarancji wskazany przez producenta oraz  oświadcza, że w przypadku wystąpienia 
wad dokona wymiany wadliwych artykułów na nowe wolne od wad w terminie trzech 
dni od dnia wystąpienia wady. 
 

§ 5§ 5§ 5§ 5    

Wykonawca ma obowiązek: 

1.dostarczyć w terminie określonym w niniejszej umowie, na swój koszt i ryzyko 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 1  niniejszej umowy do placówek oświatowych, o 
których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 
2. przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych przedmiotów umowy i pokrycia kosztów 
transportu z tym związanych 

3. powiadomić Zamawiającego pisemnie  za pomocą faxu o terminie dostawy nie 
później niŜ 2 dni przed terminem dostawy 

§ 6§ 6§ 6§ 6    

 
1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane  następujące kary umowne : 
1)  Wykonawca zWykonawca zWykonawca zWykonawca zapłaciapłaciapłaciapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy  za  każdy dzień zwłoki w realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, liczony od upływu terminu  określonego              
w § 2  niniejszej umowy, 

  b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa 
w § 7 niniejszej umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia  brutto,                       
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia  następnego po upływie terminu wyznaczonego  na usunięcie wad, 
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu  odstąpienia  
od  umowy  z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

         
2) Zamawiający zapłaciZamawiający zapłaciZamawiający zapłaciZamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od  umowy            

z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy                  
w sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 
poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście 
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia 
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić należną 
mu karę z należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego 
może dochodzić zapłaty na drodze sądowej, tzn.: nie może dokonać potrącenia. 
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                    § 7                    § 7                    § 7                    § 7    

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wykonany 
zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz Załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej umowy. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół. 
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zostanie potwierdzone klauzulą „odbieram”. 

2. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że 
przedmiot umowy ma wady uniemożliwiające jego prawidłową eksploatację, wówczas 
odmówi jego odbioru. Wady te powinny być opisane w treści protokołu. 

3. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że 
przedmiot umowy ma wady, które umożliwiają jego prawidłową eksploatację, 
wówczas Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem 
uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 
wynikających z rękojmi za wady. Protokół z czynności odbiorowych powinien 
zawierać uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości dostarczonych urządzeń, 
w tym wykaz ujawnionych wad, a także oświadczenie Wykonawcy w zakresie tych 
uwag i zastrzeżeń. 

4. Dzień podpisania przez strony protokołu odbioru z klauzulą „odbieram” jest dniem 
dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 

 

§ § § § 88884444    
 

1. Strony ustalają, że część zamówienia może być wykonana przez podwykonawców, 
zgodnie z oświadczeniem stanowiącym formularz Nr 5 do SIWZ, który stanowi  
integralną część niniejszej umowy. 

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy, który nie został wyszczególniony                                
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona 
własnymi siłami. 

3. Zawarcie umowy z podwykonawcą  wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej 
zawarciem. 

 
                                                 
4 Wersja dla Wykonawcy, który w ofercie wskaże podwykonawców 
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4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy                            
z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu  
umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem i wartością 
wynagrodzenia określonym w umowie  z Podwykonawcą. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

7. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 
za zlecone do podwykonania części zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z Podwykonawcą zapisy dotyczące: 
1) zakresu czynności powierzonych podwykonawcy, 
2) terminu wykonania zakresu czynności powierzonych podwykonawcy, 
3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 14 dni licząc od daty doręczenia 
Wykonawcy faktury złożonej przez Podwykonawcę, 

4) okresu odpowiedzialności za wady, nie krótszego od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) zakazu zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
6) kwoty wynagrodzenia za wykonaną czynność – kwota ta nie może być wyższa niż 
wartość tego zakresu czynności wynikająca z oferty Wykonawcy. 
 

9. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców                          
z dalszymi podwykonawcami. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców. 
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§ § § § 88885555    
 

Strony ustalają, że część zamówienia nie będzie wykonana przez podwykonawców. 
 
                                                                                                                                                                                                    § 9                            § 9                            § 9                            § 9    
 
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i paragrafach niniejszej umowy 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
 
1)   w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, 

2)   zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3)   Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4)   Wykonawca przerwał realizację przedmiotu niniejszej umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,                
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 
5 Wersja dla Wykonawcy, który realizację przedmiotowej umowy wykona własnymi siłami, tzn. bez udziału 
podwykonawców 
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      § 10      § 10      § 10      § 10    
                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane  zostaną  
rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
 
                                                                                                                                                                § 11                            § 11                            § 11                            § 11    

1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla 
                                                Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Załącznik Nr 1 do umowy stanowiący jej integralną część: 
1) Formularz  Nr 1 – formularz cenowy  
2) Załącznik Nr 1  (dot. danej części zamówienia) 
3) Formularz Nr 5 do SIWZ. 

 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
 
 
 ...................................................                                    .............................................              


