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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający:

GMINA KARGOWA
NIP: 923-10-49-471, REGON: 970770735

Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy,
oprogramowanie oraz jego instalacja

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia
nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw lub usług.
Zamówienie jest w części współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie
9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zatwierdził:
BURMISTRZ KARGOWEJ
(-) JERZY FABIŚ

Kargowa, dnia 26 listopada 2018 roku
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Instrukcja dla wykonawców

Nazwa oraz adres zamawiającego.
Tryb udzielenia zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Sposób obliczenia ceny oferty. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia.
Wadium.
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Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce i termin składania ofert.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
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Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Rozdział II

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.

Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.

Załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik nr 6

Formularz oferty.

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO.
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ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1.

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Kargowa
Rynek 33
66-120 Kargowa
strona internetowa:
adres e-mail:
godziny urzędowania:
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
3.

www.kargowa.pl, www.bip.kargowa.pl
urzad@kargowa.pl
poniedziałek: 7-16; wtorek-czwartek: 7-15; piątek: 7-14

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach)
terminy mają następujące znaczenie:
a) „ustawa Prawo zamówień publicznych lub ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
b) SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie
3 niniejszej SIWZ,
d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SIWZ,
e) „zamawiający” – Gmina Kargowa.
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie
z jej wymaganiami.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w załączniku nr 7 SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia.
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe
Dodatkowe przedmioty:
30.21.31.00-6
30.21.33.00-8
30.23.13.00-0
48.00.00.00-8
45.31.43.20-0

Komputery przenośne
Komputer biurkowy
Monitory ekranowe
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Instalowanie okablowania komputerowego
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu
komputerowego, oprogramowania oraz jego instalacja dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kargowej. Obejmuje on:
1. Zestaw: komputer stacjonarny + monitor + mysz + klawiatura – 25 szt.
2. Laptop (nauczyciela) – 1 szt.
3. Laptop (ucznia) – 24 szt.
4. Zestaw komputerowy – 5 szt.
5. Router/swich – 1 szt.
6. Okablowanie sieci LAN – 1 szt.
7. Komputer (nauczyciela) – 1 szt.
8. Monitor (nauczyciela) – 1 szt.
9. Komputer (ucznia) – 16 szt.
10. Monitor (ucznia) – 16 szt.
11. UPS komputera nauczyciela – 1 szt.
12. Szafa RACK z wyposażeniem – 1 szt.
13. Swich zarządzalny – 1 szt.
14. Router do szafy RACK – 1 szt.
15. Zasilacz UPS Routera – 1 szt.
16. Tablet – 30 szt.
17. Antywirus PL – 1 szt.
18. Pakiet biurowy – 1 szt.
19. Komputer (ucznia) – 5 szt.
20. Monitor (ucznia) – 5 szt.
3.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.3.
Zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry
techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3.4.
Zaproponowane oprogramowanie komputerowe musi być nowe, nieużywane, wolne od
wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku dostarczenia oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich
nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcja
aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów
otwierania i użytkowania).
3.5.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, pochodzenia, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego
było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego.
Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie
opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez
Zamawiającego standardów.
Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wskazanie, że
oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą
lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą
wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego
materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość,
żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard
wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie
jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę,
strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.
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Miejsce dostawy:
1) Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa (pozycje nr 2 - 20 przedmiotu
zamówienia opisanego w pkt. 3.1.)
2) Gimnazjum, ul. Szkolna 1, 66-120 Kargowa (pozycja nr 1 przedmiotu zamówienia
opisanego w pkt. 3.1.)
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II
SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady.
3.8.
Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.
3.9.
Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
3.10. Warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zawiera
rozdział II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Patrz pkt nr 7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.

Podwykonawstwo.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim
przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm
podwykonawców (o ile są już znane).
Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy
dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia.
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Oferty częściowe.
3.17.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Oferty wariantowe.
3.18.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług.
3.19.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
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4.1
4.2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2018 r.
Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5.

Warunki udziału w postępowaniu.

5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą
oświadczenia wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ;
b.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą
oświadczenia wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.;
c.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą
oświadczenia wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.;
2)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Prawo zamówień publicznych;

5.2

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.1 ppkt 1 wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

5.3

5.4
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W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt
16–20 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna
za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi postanowieniami.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy
możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.

6.1

Dokumenty składane wraz z ofertą.
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty;
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt
5.1.2 SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie
należy złożyć w oryginale,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w oryginale,
W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa
w pkt 5.1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6.2

Dokumenty składane samodzielnie po otwarciu ofert.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.3

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia należy
przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność następuje w formie pisemnej.
Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach
lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie
pełnomocnictwa.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

6.4

6.5

6.6
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7.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

7.1

Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

7.2

Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
CENA
60%
GWARANCJA JAKOŚCI
40%

7.3

Sposób oceny ofert.

7.3.1

Cena oferty.
Ocenie podlega wskazana w formularzu oferty cena oferty brutto za całość przedmiotu
zamówienia. Ocenę – 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi
cenami zostaną ocenione według wzoru:

najniższa cena oferty spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu
C (liczba punktów oferty badanej) = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Tak obliczona kwota będzie podstawą obliczenia punktów
w kryterium oceny ofert „cena oferty”.
7.3.2

Okres gwarancji i rękojmi za wady.

Ocenie podlega wskazany w formularzu oferty okres gwarancji jakości. Termin gwarancji jakości
rozpoczyna bieg z dniem odbioru robót.
Okres gwarancji jakości należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku
określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość ułamkową
w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez zamawiającego wynosi 36
miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.
Maksymalny okres gwarancji jakości, który zostanie uwzględniony do oceny ofert wynosi 60
miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 60
miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40 pkt.
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Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
okres gwarancji oferty badanej
liczba punktów oferty badanej = ----------------------------------------------------------- x 100 x 40%
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
jednak nie więcej niż 60 miesiące
7.4

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane.
Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru C + G gdzie:

7.5.

C

- Ilość punktów za cenę oferty

G

- Ilość punktów za okres gwarancji i rękojmi

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8.

Sposób obliczenia ceny oferty. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia.

8.1

Cenę oferty należy obliczyć w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 6
do SIWZ uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia (np. koszt produktów, koszt dostawy, instalacji, realizacji gwarancji itp.).
W formularzu oferty należy podać cenę netto oraz łączną cenę netto (bez podatku VAT),
wartość podatku VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
Wykonawca, który na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany
do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania
ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto). Zamawiający do wartości netto doliczy
kwoty podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie
przepisów). Tak obliczona wartość brutto będzie podstawą obliczenia punktów
w kryterium oceny ofert „cena oferty”.
W odniesieniu do towarów, których dostawa będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, wykonawca wskazuje ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz stawkę podatku
VAT. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty nazwę (rodzaj) towaru,
którego dostawa będzie prowadzić do powstania zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie obowiązywać
przez cały okres realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji.
Ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do dwóch
miejsc po przecinku.

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

Nr sprawy: RIT.IV.271.9.2018

8.7

strona 11 z 20

8.8

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9.

Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.

Okres związania ofertą.

10.1

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą.

10.2

10.3

11.

Opis sposobu przygotowania oferty.

11.1

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub
faksem.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny w celu czytelnego
zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do
indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
Ewentualne poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać
czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy
ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie
dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub w formie odpisu
notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 6 do SIWZ. Do oferty należy załączyć:

11.2
11.3

11.4
11.5

11.6

11.7
11.8
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a) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ,
b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
W związku z potrzebą zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych, oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez Niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO. /treść oświadczenia
zamieszczono w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ/
11.9

Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę
w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
11.10 Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym
wykonawcom. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę
przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników wyróżnione, tj.: spięte i włożone
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki
winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien
złożyć na „Formularzu oferty”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w
kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie
stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa
upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek
uczestników postępowania.
11.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu
i złożeniem oferty.
12.

Miejsce i termin składania ofert.

12.1

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:
Sekretariat (pokój nr 15)
Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 33
66-120 Kargowa,
lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. do godz.
10:00.
Oferty można składać w dni robocze w godzinach urzędowania zamawiającego.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu/złożenia w siedzibie
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością,
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a. nazwa i adres wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), numer telefonu, faks lub
adres e-mail,
b. Gmina Kargowa, Rynek 33, 66-120 Kargowa,
c. „Oferta w przetargu nieograniczonym – Wyposażenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz jego
instalacja nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy

12.2
12.3
12.4
12.5

12.6
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pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie
o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć
napisem WYCOFANIE.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Miejsce i termin otwarcia ofert.

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa w dniu
4 grudnia 2018 r. o godz. 10:10.
13.2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział wykonawcy. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.bip.kargowa.pl/ informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.

Badanie i ocena ofert.

14.1

Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
kryteria wyboru oferty.
Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

14.2

14.3
14.4
14.5

14.6
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14.8

d) unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o których mowa powyżej w pkt 14.6 lit. a i lit. d zamawiający zamieści na
stronie internetowej http://www.bip.kargowa.pl/
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

14.7

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.1

Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w rozdziale II specyfikacji istotnych
warunków zamówienia - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści umowy.
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu
umowę, regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej:
a) strony umowy,
b) cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców
składających ofertę wspólną.
W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których
mowa w pkt. 16.3 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.2

16.3

16.4
16.5

17.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów.

17.1

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1481 t.j.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219 t.j.).
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane na numer faksu lub e-maila podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z
ich treścią.

17.2
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest
Roman Leszczyński - Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień
Publicznych Urzędu Miejskiego w Kargowej – tel. 68 3525131 w. 50.

18.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

18.1

18.8

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 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 wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
udostępnia na stronie internetowej http://www.bip.kargowa.pl/
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie
internetowej http://www.bip.kargowa.pl/. Każda wprowadzona zmiana staje się
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie zamawiającego.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający przekaże do
Biuletynu Zamówień Publicznych oraz udostępnia na stronie internetowej
http://www.bip.kargowa.pl/
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg).

19.1

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w wymienionej ustawie jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej szczegółowo zostały opisane w dziale VI ustawy Pzp.

18.2
18.3
18.4

18.5
18.6

18.7

19.2

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
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Rozdział II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
UMOWA NR ……………….
zawarta dniu ............ 2018 roku w Kargowej, pomiędzy Gminą Kargowa z siedzibą w Kargowej
przy ul. Rynek 33, reprezentowaną przez:
Jerzego Fabisia – Burmistrza Kargowej
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Marii Szewczyk
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ............................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................................
w imieniu którego działa:
.....................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 30 000 euro i nie przekracza kwoty 221 000 euro.

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu
komputerowego, oprogramowania oraz jego instalacja dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kargowej.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik 2 do niniejszej Umowy.
Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad, a ich parametry
techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Dostarczone oprogramowanie komputerowe musi być nowe, nieużywane, wolne od wad, a
jego parametry techniczno-funkcjonalne nie niższe niż przedstawione w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. W przypadku
dostarczenia oprogramowania zapisanego na nośnikach, każdy z takich nośników musi być
fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacyjną (oryginalnie
zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania).

§2
Termin realizacji umowy
1. Przedmiot umowy należy wykonać do dnia 20 grudnia 2018 r.
2. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
§3
Warunki dostawy
Szkolno-Przedszkolny w

1. Miejsce dostawy: Zespół
Kargowej, ul. Kościelna 45,
66-120 Kargowa.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu i wydania
towaru.
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§4
Przedstawiciele stron
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości: …………….…… zł brutto (słownie:……………………………….……………………. zł brutto).
Wynagrodzenie brutto zawiera .................. % podatek VAT w kwocie.…………….zł oraz cenę
netto w kwocie: …………………….zł (słownie:……………………………………………………………. zł netto).
Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi po odbiorze całości przedmiotu zamówienia,
w terminie 14 dni, licząc od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego
i Wykonawcy protokół odbioru końcowego bez uwag.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy
nr konta: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych
odsetek za opóźnienie.
§6
Kary umowne oraz odstąpienie od umowy
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
a) W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości
10% kwoty całkowitej wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
b) w wysokości 0,2% kwoty całkowitej wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia liczony od dnia
określonego w § 2 ust. 1.
c) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji i w okresie
gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2%
kwoty całkowitej wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad.
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od otrzymania noty księgowej lub
wezwania do ich uiszczenia.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nieterminowego oraz nienależytego wykonania umowy, w szczególności zmniejszenia
rzeczowego przedmiotu dostawy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do
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usunięcia zaistniałych nieprawidłowości lub po odmowie usunięcia w nakazanym przez
Zamawiającego terminie nieprawidłowości w przedmiocie dostawy.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

§7
Warunki gwarancji
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego. Okres świadczenia
usług gwarancyjnych wynosi – ……… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego (okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną przedmiotowego sprzętu
i instrukcje jego obsługi oraz wszystkie dokumenty (w języku polskim) umożliwiające
użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje).
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru
końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku powstania szkód z tytułu wad lub usterek do
niezwłocznego zabezpieczenia przed powstaniem dalszych szkód.
Wykonawca zapewni wykonanie nieodpłatnych napraw gwarancyjnych w ciągu 7 dni od dnia
zgłoszenia awarii. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca zobowiązuje się
wymienić Sprzęt na nowy o równorzędnych parametrach (lub lepszych).
Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady lub problemu w możliwie najkrótszym
czasie
od
jego
wystąpienia,
pocztą
elektroniczną
na
adres:
……………………………………………………..……………………………………………, lub telefonicznie na
numer telefonu: ……………………, lub pisemnie na adres wykonawcy ……………………………..……… .
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
W przypadku dokonania przez Wykonawcę napraw objętych gwarancją, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.
Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu
(siedziby), zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail pod rygorem ponoszenia
odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechania. W przypadku zaniechania
powiadomień Zamawiającego i braku kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą – Zamawiający
może zlecić usunięcie wady/usterki, naprawę innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§8
Zmiany umowy

1.

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej umowy o charakterze nieistotnym,
przez co należy rozumieć w szczególności zmianę danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy, zmianę osób wskazanych do kontaktów między
Stronami, zmianę osób pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia.

2.

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności, o której mowa art. 144 Ustawy Pzp.

3.

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych
warunków ich wprowadzenia.
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3.1 Zmiana dotycząca realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym jest możliwa, o ile stały się one
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie.
3.2. Zmiany dotyczące podwykonawcy
a) dopuszczalne są zmiany podwykonawcy lub powierzenia części zamówienia
podwykonawcy w przypadku gdy wykonawca nie wskazał w ofercie powierzenia części
zamówienia podwykonawcy.
3.5 Zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT;
b) wprowadzenia zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług, o których
mowa powyżej w pkt. 3.1.
4. Określając warunki dokonania zmiany niniejszej umowy, Strony sporządzają protokół
negocjacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

1.
2.

3.
4.
5.

a)

opis zmiany,

b)

uzasadnienie zmiany,

c)

koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, o ile występuje,

d)

wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, o ile występuje,

e)

czas wykonania zmiany,

f)

wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
§9
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie umowę.
Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ..............................................................
Postanowienia umowy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
Wykonawcy realizujący umowę wspólnie, przedkładają Zamawiającemu stosowną umowę
regulującą warunki współpracy Wykonawców.

Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia oferty wspólnej.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2.
3.
4.
5.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Integralną części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
Załącznik 1 –SIWZ
Załącznik 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik 3 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

