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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  wartość  szacunkowa  nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579) realizowanym  w  trybie  PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO pn. "

"Dostawa i  montaż  specjalistycznego  wyposażenia  pracowni  utworzonych  w Zespole
Szkół  Elektronicznych  i  Informatycznych.  Dostawa  i  montaż  tablic  informacyjnych  w
szkole. Dostawa schodołazu ze szkoleniem. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli
urządzeń do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów  samochodowych do Centrum
Kształcenia Praktycznego"
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP Ogłoszenie nr 571672-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.
oraz  zamieszczono  na  stronie  internetowej:  www.pzosipo.gizycko.edu.pl i  na  tablicy  ogłoszeń
Zamawiającego w budynku przy ul. Smętka7.
Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  SIWZ)  zamieszczono  na  stronie
www.pzosipo.gizycko.edu.pl w dniu 05.09.2017r.
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I. Zamawiający: 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 
ul. Smętka 7
11-500 Giżycko 
 NIP  845-17-39-094 PL
www.pzosipo.gizycko.edu.pl
e-mail: edukacja9@gizycko.starostwo.gov.pl

Adres do korespondencji i składania ofert w wymaganej formie pisemnej: 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony na dostawę.
Przetarg prowadzony jest na podstawie art.  39 i  następnych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp”. 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

II a. Opis części zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na 4 części.
Część 1. Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni utworzonych w Zespole 
Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

Część 2. Dostawa i montaż tablic informacyjnych w szkole.

Część 3. Dostawa schodołazu ze szkoleniem.

Część 4. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli urządzeń do pracowni budowy i eksploatacji 
pojazdów  samochodowych do Centrum Kształcenia Praktycznego.

Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części, dla której została złożona.

II b. Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę.
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych  na  jedną  lub  kilka  części
zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na każdą z wybraną,
przez siebie część zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Część 1. Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni utworzonych w 
Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu, na który składa się:
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1. Dostawa i montaż tablicy szkolnej białej suchościeralnej (4 szt).
2. Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego ściennego rozwijanego ręcznie (4 szt).
3. Dostawa i montaż uczniowskich pojedynczych stolików komputerowych na metalowej 

konstrukcji z półką na komputer i szufladą na klawiaturę (64 szt).
4. Dostawa i montaż dla nauczyciela biurka narożnego na stelażu metalowym (4 szt).
5. Dostawa i montaż uczniowskich krzeseł komputerowych z siedziskami, oparciem i 

podłokietnikiem (64szt).
6. Dostawa i montaż dla nauczycieli krzeseł komputerowych z siedziskami, oparciem i 

podłokietnikiem oraz podkładką zabezpieczającą (matą ochronną) (4 szt).
7. Dostawa i montaż szafy 200 x 60 x 200 cm zamykanej i dzielonej - na klucz (4 szt).
8. Dostawa i montaż tablicy flipchart przystosowanej do mocowania bloków papierowych 

na stelażu metalowym na kółkach (4 szt).
9. Dostawa i montaż termometru  rejestratora CO2 i temperatury (4 szt).
10. Dostawa i montaż monitora informacyjnego 55' (1 szt).

Główny kod CPV: 39160000-1 Meble szkolne Dodatkowe kody CPV 30195000-2 Tablice, 35125100-
7 Czujniki, 30231300-0 Monitory ekranowe. 
Część 2. Dostawa i montaż tablic informacyjnych w szkole.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie,  wykonanie,  dostawa  i  montaż  na  wskazanym
przez  Zamawiającego  miejscu  tablic  informacyjnych  oraz  oznaczeń  budynku  Zespołu  Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku, na który składa się 

1. Dostawa  i  montaż  tablicy  przed  wejściem  do  budynku  z  oznaczeniem  wejścia  
głównego-1szt

2. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej całego budynku - 1 kpl.
3. Dostawa i montaż tabliczek wskazujących kierunek do toalet-4 szt
4. Dostawa i montaż tabliczek z oznaczeniem toalet -3 szt 
5. Dostawa i montaż tabliczek z oznaczeniem poziomu 0 i 1 -6 szt (3+3)
6. Dostawa i montaż tablicy z planem parteru i I piętra 2 szt(1+1)
7. Dostawa i montaż tabliczek z oznaczeniem biblioteki, szatni, sekretariatu, pokoju dyrektora

i pracowni – 10 szt
8. Dostawa i montaż tablicy powitalnej przy sekretariacie -1 szt
9. Dostawa i montaż tabliczek wskazujące drogę ewakuacyjną – 30 szt

Główny kody: 30195000-2 Tablice 
Dodatkowe kody CPV: 44423400-5 Znaki i podobne elementy 
31523200-0 Trwałe znaki informacyjne.

Część 3. Dostawa schodołazu  ze szkoleniem. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu  gąsienicowego przeznaczonego do transportu
osób  na  wózkach  inwalidzkich  z  parteru  na  I  piętro  z  zasileniem  bateryjno-akumulatorowym,
udźwig: 150kg wraz ze szkoleniem osób  obsługujących 

Kod CPV 33196200-2

Część 4. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli urządzeń do pracowni budowy i 
eksploatacji pojazdów samochodowych do Centrum Kształcenia Praktycznego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu, na który składa się:

1. Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego ściennego rozwijanego ręcznie ( 1 szt).
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2. Dostawa i montaż tablicy flipchart (1 szt).
3. Dostawa i montaż dla nauczycieli krzesła komputerowego z siedziskem, 

oparciem i podłokietnikiem wraz  z podkładką zabezpieczającą pod kółkami na 
posadzkę z paneli podłogowych-  (1 komplet).

4. Dostawa i montaż dla nauczyciela biurka narożnego na stelażu metalowym (1 szt)
5. Dostawa i montaż szafy warsztatowej (3 szt).
6. Dostawa i montaż uczniowskich krzeseł obrotowych ze sklejki (15 szt).
7. Dostawa i montaż stołów ślusarskich z imadłem (4 komplety).
8. Dostawa i montaż termometru + rejestratora CO2 i temperatury (1 szt).

Główny kod CPV: 39160000-1 Meble szkolne 
Dodatkowe kody CPV: 30195000-2
 Tablice 35125100-7 Czujniki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio dla :
1 Części zamówienia  w załączniku nr 5a do SIWZ,
2 Części zamówienia  w załączniku nr 5b do SIWZ,
3 Części zamówienia  w załączniku nr 5c do SIWZ,
4 Części zamówienia  w załączniku nr 5d do SIWZ.

2. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia.
2.1 Dostarczone  wyposażenie  musi  być  fabrycznie  nowe,  z  uwzględnieniem  aktualnych

technologii,  pierwszej  kategorii,  rok produkcji  nie wcześniej  niż 2016,  nieregenerowane,
wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz spełniające wymagania obowiązujących
norm,  posiadać  dokumenty  (certyfikaty  lub  atesty  „lub  dokumenty  równoważne”)
dopuszczające do użytku w szkole.

2.2 Rozwiązania równoważne.
Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy
systemie  typu  lub  np…”  należy  przez  to  rozumieć  produkt,  materiał  czy  system  taki  jak
zaproponowany  lub  inny  o  standardzie  i  parametrach  technicznych  nie  gorszych  niż
zaproponowany.  Wszystkie  użyte  w  specyfikacji,  umowie,  i  innych  załącznikach,  znaki
handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie
do  określenia  cech  technicznych  i  jakościowych  materiałów,  a  nie  są  wskazaniem  na
producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający
traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb
Zamawiającego.  Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać
właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te,
które  występują  pod  nazwą  własną  i  wskazują  na  producenta;  muszą  być  gatunkowo
porównywalne czyli „równoważne”.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w
SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych
ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w niniejszej SIWZ.
W celu wykazania równoważności  wykonawca wskaże  w załączniku: „Zestawienie cenowe i
parametry oferowanego przedmiotu zamówienia” (odpowiednio dla : 1 Części zamówienia  w
załączniku  nr  6a  do  SIWZ,  2  Części  zamówienia   w  załączniku  nr  6b  do  SIWZ,  3  Części
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zamówienia  w załączniku nr 6c do SIWZ, 4 Części zamówienia  w załączniku nr 6d do SIWZ),
którego wyposażenia dotyczą rozwiązania równoważne i  zgodnie z art.  30 ust.  5  ustawy –
Prawo zamówień publicznych, wykaże,  że oferowany przez niego towar  spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego.
Nie spełnienie powyższego warunku będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych
w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie
badania złożonych ofert.

2.5 Wykonawca danej części zamówienia udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia  począwszy  od  daty  odbioru  wyposażenia  potwierdzonego
Protokołem/protokołami odbioru dostawy. 

2.6 Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  całokształt,  w  tym  za  przebieg  oraz  terminowe
wykonanie  zamówienia,  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i  jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.

2.7 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną część zamówienie na zasadach i  warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dostawę należy zrealizować
zgodnie z  wymogami niniejszej SIWZ. 

2.8 Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek dopiero po dostarczeniu w całości  danej części
zamówienia  zgodnie   ze  złożoną  ofertą.  Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  protokół
końcowy  odbioru  dostawy  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych.

2.9 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  mieniu  
oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści
zawartej umowy.

2.10 Wymagana jest  należyta staranność przy realizacji  zamówienia,  rozumiana, jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

2.11 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i
każdego  uzupełnienia  (m.in.  zmiana  SIWZ,  wyjaśnienie  treści  SIWZ)  do  SIWZ  wydanego
podczas postępowania o udzielenie zamówienia.

2.12 Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  prac
związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia (dotyczy każdej części)
 najpóźniej  do 30.10.2017 r., 
Termin  końcowy  realizacji  danej  części  zamówienia  zależeć  będzie  od  oferty  wybranego
Wykonawcy.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  skrócenia  terminu  realizacji  przedmiotu
zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej
na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.

V. Warunki udziału w postępowaniu 
1. Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. Zgodnie  z  art.  24aa  Ustawy  pzp,  Zamawiający  najpierw dokona  oceny  ofert,  a  następnie

zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  zgodnie  
z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w
art. 23 Ustawy pzp.
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Va. Podstawy wykluczenia 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art.

24  ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Ustawy pzp z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  

o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  13  i  14  

oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 Ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie
pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu
faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków
technicznych, organizacyjnych i  kadrowych,  które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu
wykonawcy.  Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli  wobec  Wykonawcy, będącego
podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

4. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności  czynu  Wwykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody  
o których mowa w pkt. 3.

5. Zamawiający  na  mocy  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  wykluczy  z  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy
kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że
wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.

1. Oświadczenia składane wraz z ofertą:
1.1 Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  (załącznik  nr  2  do  SIWZ).  Informacje

zawarte  w  oświadczeniu  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie  o  nie  podleganiu
wykluczeniu.

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym  mowa w rozdziale  VI  pkt  1  ppkt  1.1  (załącznik  nr  2  do  SIWZ)  składa  każdy  z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.3 Zamawiający  żąda aby  Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części
zamówienia  Podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI
pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ).

1.4 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert,  o której  mowa w art.  86 ust.  5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie)  zobowiązany  jest  przekazać
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Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1  pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów, tj:
2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2.2 W przypadku oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w ppkt 2.1 niniejszego rozdziału
musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę.

2.3 Jeżeli  Wykonawca  nie  złoży  oświadczenia,  o  którym mowa  w rozdziale  VI  pkt  1  ppkt  1.1
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art.  25  ust.  1  „Ustawy  pzp”,  lub  innych  dokumentów niezbędnych  do  przeprowadzenia
postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą
wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta  Wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie
postępowania.

2.4 Jeżeli  Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej  przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania  potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości  -
wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.5 Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których  mowa  w  ppkt  2.4,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio
oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego
reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed
notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Dokumenty  powinny  być  wystawione  w
terminach odpowiadającym terminom zastępowanych dokumentów z ppkt.2.4.

2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy dot.
wezwania  Wykonawcy  na  każdym  etapie  postępowania  do  złożenia   w/w  dokumentów  i
oświadczeń.

VIa. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
Z  uwagi  na  to,  iż  Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w  niniejszym  postępowaniu,
poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nie ma zastosowania.
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VII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz

Wykonawcy  mogą  przekazywać  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  za  wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp)
dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawca  winien  posługiwać  się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę
pisemnie  winny  być  składane  na  adres:  Powiatowy  Zespół  Obsługi  Szkół  i  Placówek
Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko.

4. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę
drogą  elektroniczną  winny  być  kierowane  na  adres  e-mail
edukacja9@gizycko.starostwo.gov.pl, a  faxem na nr  87 428 45 65. 

5. Jeżeli  Zamawiający  lub Wykonawca przekazują  ww.  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia,  w którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić
wniosek  bez  rozpoznania.  Zamawiający  zamieści  wyjaśnienia  na  stronie  internetowej,  na
której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,  o
którym mowa w pkt 7.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze  oświadczenie
Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pani Anna Kryczka

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Pzp, nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt
-  zarówno  z  Zamawiającym   jak  i  osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z
Wykonawcami  -  niż  wskazany w niniejszym rozdziale  SIWZ.  Oznacza  to,  że Zamawiający  nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wadium 

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Strona 9

mailto:edukacja9@gizycko.starostwo.gov.pl,%20a


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 Pzp). 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowania ofert
1.    Każdy Wykonawca może  złożyć  jedną ofertę  na  daną część  zamówienia;  oferta  musi  być

sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2.      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3.    Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią Formularza ofertowego odpowiedniego dla

danej części zamówienia, tj. zgodnie z załącznikiem nr 1a, załącznikiem nr 1b, załącznikiem
nr 1c,  załącznikiem nr 1d do SIWZ. Ofertę i oświadczenia składa się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.

4.     Wraz z ofertą Wykonawca złoży także:
4.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 
4.2 Zestawienie  cenowe i  parametry  oferowanego przedmiotu  zamówienia odpowiednie

dla danej części  – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik
nr 6a, Załącznik nr 6b, Załącznik nr 6c, Załącznik nr 6d do SIWZ.

4.3 Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek
dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg właściwego
rejestru  należy  dołączyć  pełnomocnictwo,  oryginał  lub  potwierdzoną  za  zgodność  z
oryginałem  kopię  dokumentu.  W  przypadku  podmiotów  występujących  wspólnie
pełnomocnictwo  podpisane  przez  upoważnionych  przedstawicieli  każdego  z
podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z
art. 23 Pzp).

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym,  wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  załączniki,  o
których mowa w treści SIWZ;

7. Dokumenty  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  Zamawiającego  oraz
udostępnionymi przez Zamawiającego wzorami  -  załącznikami,  a  w szczególności  zawierać
wszystkie informacje oraz dane. 

8. Dokumenty  składane  wraz  z  ofertą  winny  być  przedłożone  w  formie  oryginałów  lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

9. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki  do niniejszej SIWZ
powinny być złożone w formie oryginału. 

10. Dokumenty,  inne  niż  oświadczenia,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej informację, przy czym poświadczenia
tego  dokonuje  odpowiednio:  wykonawca,  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji
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polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

12. Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby

podpisującej ofertę; 
14. Zaleca się,  aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zostały spięte (zszyte) w

sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty;
15. Treść Oferty musi  odpowiadać treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę

należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:
„Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni utworzonych w Zespole Szkół

Elektronicznych i Informatycznych. Dostawa i montaż tablic informacyjnych w szkole. Dostawa
schodołazu ze szkoleniem. Dostawa i montaż specjalistycznych mebli urządzeń do pracowni
budowy i eksploatacji pojazdów w samochodowych do Centrum Kształcenia Praktycznego”

nie otwierać do dnia  19.09.2017 r. do godz. 10:30”.
Część……………

Wykonawca powinien wskazać na opakowaniu, na którą część zamówienia składa ofertę.
W  przypadku  złożenia  oferty  na  kilka  części  zamówienia  zaleca  się,  aby  Wykonawca  złożył
kompletne  oferty  (Formularz  ofertowy  zgodnie  z  załącznikami  1a,  1b,  1c,  1d do  SIWZ  oraz
dokumenty opisane w pkt 4) oddzielnie  w zamkniętych opakowaniach odpowiednio opisanych
w odniesieniu do danej części zamówienia.

16. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  
do  złożonej  oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej  napisem  „ZMIANA”.  Koperty  oznaczone  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy
otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane
w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu  poprawności
postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi  ofertami.  Koperty  ofert
wycofywanych nie będą otwierane.

18. Oferta  jest  jawna  od  chwili  jej  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli
Wykonawca  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
poprzez udowodnienie (zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póżn. zm.), że: 

–  nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
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–  stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą;

–  Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
19. Wykonawca  nie  może  zastrzec  swojej  nazwy  (firmy)  oraz  adresu,  a  także  informacji

dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach.

20. Jeżeli  oferta  zawiera  informacje stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa,  powinny one być
umieszczone  w  osobnej  wewnętrznej  kopercie  zatytułowanej  nazwą  postępowania,   z
dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

21. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  
w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP
74/05) ich odtajnieniem.

22. Oferta  wspólna  -  Wymagania  dotyczące  oferty  wspólnej,  składanej  przez  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz spółek cywilnych.
22.1 Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o  udzielenie zamówienia (np.  jako konsorcjum,

spółka  cywilna),  ustanawiają  na  piśmie  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

22.2 Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  
za wykonanie umowy.

22.3 Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, powinny być
podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących Wykonawców. 

22.4 Kopie  i  kserokopie  składanych  dokumentów  potwierdza  za  zgodność  z  oryginałem
pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego -  w Powiatowym Zespole Obsługi

Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko pok. Nr 21 lub drogą pocztową na
adres siedziby Zamawiającego w terminie do 19.09.2017r. do godz. 10:00.

2. Decydujące  znaczenie  dla  oceny  zachowania  terminu  składania  ofert  ma  data  
i  godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. 

3. Oferta  złożona  po  terminie  wskazanym  w  pkt  1  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  zgodnie  z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 Pzp.

4. Otwarcie ofert, nastąpi w dniu 19.09.2017 r. o godzinie 10:30,  w siedzibie Zamawiającego w
pok. 28.

5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 
www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Informację dotyczące:

– kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
– firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
– ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności

zawartych w ofertach.
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XII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca określa cenę realizacji danej części zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu

ofertowym  sporządzonym  wg  wzoru  stanowiącego  odpowiednio  dla:
1 Części zamówienia  w załączniku nr 1a do SIWZ, 
2 Części zamówienia  w załączniku nr 1b do SIWZ, 
3 Części zamówienia  w załączniku nr 1c do SIWZ, 
4 Części zamówienia  w załączniku nr 1d do SIWZ, do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Cenę ofertową Wykonawca ustali w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy. 

Oferowana  cena  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej  SIWZ  oraz  obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Cena obejmuje  wszystkie  koszty  związane z   realizacją  zamówienia,  łącznie  z  transportem,
rozładunkiem,  wniesieniem  oraz  ewentualnym  ubezpieczeniem  do  chwili  odbioru  sprzętu
przez Zamawiającego. W koszcie realizacji zamówienia jest zawarty również koszt wszystkich
elementów  dodatkowych  niezbędnych  do  montażu  wyposażenia  oraz  koszty  przeszkolenia
osób wskazanych przez Zamawiającego.

5. Jeżeli  w  postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej  oferty doliczy do przedstawionej w niej  ceny podatek od
towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  W  takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Całkowita  wartość  zamówienia  oraz  poszczególne  ceny  jednostkowe  
powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W związku z powyższym, Wykonawca uzupełniając formularz ofertowy (odpowiednio dla danej
części:  zał.  Nr  1a,  1b,  1c,  1d  do  SIWZ)  i  Zestawienie  cenowe  i  parametry  oferowanego
przedmiotu zamówienia ( odpowiednio dla części odpowiednio dla :1 Części zamówienia  w
załączniku  nr  6a  do  SIWZ,2  Części  zamówienia   w  załączniku  nr  6b  do  SIWZ,3  Części
zamówienia  w załączniku nr 6c do SIWZ,4 Części zamówienia  w załączniku nr 6d do SIWZ,
powinien, zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz.
360 z późn. zm.), wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 

8. Celem zapewnienia prawidłowości obliczeń Zamawiający nie dopuszcza   wpisywania w żadnej
pozycji  załącznika:  Zestawienie   cenowe i  parametry  oferowanego przedmiotu zamówienia
(zał. Nr 6a, 6b, 6c, 6d do SIWZ) wartości „0,00” zł.

9. Wykonawca  oblicza  cenę  ofertową  brutto  danej  części  zamówienia  poprzez  zsumowanie
kolumny wartości brutto w  tabeli „Łączne zestawienie cenowe” zawartej w załącznikach Nr 6a,
6b, 6c, 6d do SIWZ a następnie przenosi ją do formularza ofertowego. 

10. Cena  oferty  to  cena  brutto  (z  naliczonym  podatkiem  VAT,  jeżeli  ustawa  taki  podatek
przewiduje). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. 

11. Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż PLN.

XIII. Kryteria wyboru ofert i sposobu oceny ofert 
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1. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców  w  zakresie  każdego  kryterium  (oddzielnie  dla  każdej  części).  Za  parametry
najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w
poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego.

2. Wybór  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  opisanych  kryteriów  i  ustalonej  łącznej
punktacji: punktacja 0 – 100 (100% = 100 pkt).

KRYTERIA OCENY OFERT (DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI)
1.  Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans

punktów w  kryteriach:
1) Cena oferty brutto „C” - waga 60% (tj. max. 60 pkt) 
2) Termin realizacji zamówienia „T” - waga 20% (tj. max. 20 pkt) 
3) Okres gwarancji  „G”- waga 20% ( tj. max. 20 pkt)

2. Zmawiający zastrzega, iż oferty z innym terminem wykonania zamówienia, niż określone
poniżej  –  będą  odrzucone  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  jako  niezgodne  ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Zmawiający zastrzega, iż oferty z krótszym okresem gwarancji,  niż określone poniżej –
będą odrzucone na podstawie art.  89 ust.  1 pkt  2 Pzp jako niezgodne ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie

Kryterium Waga [%] Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

cena ofertowa
brutto (C) 60% 60

Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 60pkt

Cena badanej oferty

termin realizacji
zamówienia

(T)
20% 20

a) do 16.10.2017r.  T =20 pkt.
b) do 23.10.2017r.  T= 10 pkt
c) do 30.10.2017r.  T= 0 pkt

okres gwarancji
(G)

20% 20

a) 7 lat i więcej     G= 20 pkt
b) 6 lat                   G=10 pkt
c) 5 lat                    G=0 pkt

RAZEM 100% 100 ────────────────────
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6. Ocena  punktowa  w  kryterium  „cena  ofertowa  brutto” dokonana  zostanie  
na  podstawie  łącznej  ceny  ofertowej  brutto  wskazanej  przez  Wykonawcę  
w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

7. Punktacja  przyznawana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  
z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.

8. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

9. Jeżeli  nie  będzie  można  dokonać  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  
na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  lub  kosztu  
i  innych  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający  spośród  tych  ofert  dokona  wyboru  oferty
z najniższą  ceną  lub  najniższym  kosztem,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Pzp).

XIV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie

to  zostanie  przesłane  na  nr  faksu  lub  adres  e-mail  wskazany  w  ofercie  Wykonawcy.  Jeżeli
wskazane próby przesłania faksem i/lub drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie
zostanie  przesłane  na  numer  faksu  lub  adres  e-mail  wykonawcy,  ujawniony  na  stronie
internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym wykonawcy.

2. Zamawiający  podpisze  umowę  z  wybranym  Wykonawcą,  w  terminie  określonym  
w art. 94 Pzp.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (fax, e-
mail) bądź telefonicznie. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia  Zamawiający  żąda  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia  umowy  regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania,  zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  każdemu  z  nich,  solidarną
odpowiedzialność  za  wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum
(obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  gwarancji  i  rękojmi),  wykluczenie
możliwości  wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 4 do SIWZ).
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i  oceny  chyba,  że  zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Umowa - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, w którym określone zostały warunki umowy, w tym
m.in. okoliczności wprowadzania zmian do umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
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  Pzp,  przysługują  środki  ochrony
prawnej  przewidziane  w  dziale  VI  Pzp,  jak  dla  postępowań  poniżej  kwoty  określonej  w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

XVIII. Umowa ramowa – nie dotyczy

XIX.  Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7
Zamawiający nie przewiduje udzielenia  takiego zamówienia.

XX. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej.
edukacja9@gizycko.starostwo.gov.pl , fax: 87 428  45 65, 

XXII.  Informacje dotyczące walut  obcych w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

XXIII. Informacje o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXV. Podwykonawcy 
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1. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza  powierzyć  Podwykonawcom, i  podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców
(tabela w formularzu ofertowym – zał. Nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ). 

2. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 2 nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na
dostawy.

3. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy – zał. Nr 4 do
SIWZ § 13

XXVI. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  oraz przepisy wykonawcze.

XXVII. Załączniki: 
Załącznik nr 1a– formularz ofertowy CZĘŚĆ 1
Załącznik nr  1b- formularz ofertowy CZĘŚĆ 2
Załącznik nr  1c- formularz ofertowy CZĘŚĆ 3
Załącznik nr  1d- formularz ofertowy CZĘŚĆ 4
Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o  braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 -oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – wzór umowy (dla wszystkich części)
Załącznik nr 5a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 5b – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 2
Załącznik nr 5c – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 3
Załącznik nr 5d – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘĆ 4
Załącznik nr 6a -Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 6b - Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 2
Załącznik nr 6c - Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 3
Załącznik nr 6d - Zestawienie cenowe i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ 4
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