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Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach 
ul.Gen. Wł. Sikorskiego 15
18-100 Łapy 
tel. 0-85-715-27-20 
fax. 0-85-715-22-22 
email, ckp.przetargi@wp.pl 
www: http://www.ckplapy.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://ckplapy.biposwiata.pl/

Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek 07:30-15:30
1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń.zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw.

1.4. Słownik.

Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

1) „ustawa" -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późń.zm.),

2) „SIWZ" -  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) „zamówienie" -  zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 4 niniejszej 
SIWZ,

4) „postępowanie" -  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ,

5) „Zamawiający" -  Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach,

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami.

Rozdział 2 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: 26.2.2018

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie.
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Rozdział 3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa 
inwestycja w kształcenie zawodowe - projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego" w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania 
na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
4.2. Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza do składania ofert 
częściowych.

4.2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:

1) Zestaw komputerowy 15 kpi. - Załącznik nr 1.1 do SIWZ
2) Notebook szt.3 - Załącznik nr 1.2 do SIWZ
3) Tablet graficzny piórkowy szt.15 - Załącznik nr 1.3 do SIWZ
4) Projektor multimedialny szt.l - Załącznik nr 1.4 do SIWZ
5) Tablica interaktywna szt.l - Załącznik nr 1.5 do SIWZ
6) Ploter szt.l - zał. nr 1.6 do SIWZ

4.3. Szczegółowy zakres dostawy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych 
postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 1.1 -1.6 do SIWZ oraz 
Załącznik nr 2 do SIWZ. Załącznik nr 8 do SIWZ zawiera wydruki testów stanowiących wzorce 
odniesienia parametrów.
4.4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 
1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 
analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w 
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz 
„lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza 
to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o 
parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i 
materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach 
oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie 
inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 
równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 
uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie 
przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego
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oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub 
załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub 
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający 
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 
techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 
sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu 
nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, 
że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia.

4.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 
ustawy.

4.7. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):
a) Główny kod:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

b) Pozostałe kody:

30213300-5 Komputery osobiste 

30213200-7 Komputer tablet

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 

30232140-7 Plotery

Rozdział 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie max. 35 dni od daty zawarcia 
umowy.

Rozdział 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

6.1.1. dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. 
zakresie.

6.1.3. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. 
zakresie.
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6.2. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

Rozdział 7 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1. 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.

7.2. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

7.4. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

Rozdział 8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ),

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do 
przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
2 ustawy (o ile dotyczy).

8.4. 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 oraz 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.

8.5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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8.6. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

8.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 
których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów

8.7. Zamawiający informuje, że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, 
a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej odpowiada wykonawca.

Rozdział 9 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA 
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W 
ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych.

9.2. 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.

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 1 i 8 ustawy.

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli 
dotyczy).

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 8.6.2 SIWZ (o ile dotyczy).

9.7. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności:

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

-  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 doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą.

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 
których mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

9.9. Podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile są 
znane).

Rozdział 10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 
KONSORCJA)
10.1. 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.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego 
sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których 
mowa w pkt. 8.6 SIWZ (o ile dotyczy), przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

-  w pkt. 8.6.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą 
spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ (o ile dotyczy),

-  dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.6.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców (o ile 
dotyczy),

-  dokumenty, o których w pkt. 8.6.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, 
który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane, usługi lub 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (o ile dotyczy).

Rozdział 11 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

11.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1113), 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 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 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 strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail 
podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

11.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach 
ul.Gen. Wł. Sikorskiego 15 
18-100 Łapy 
tel. 85-715-27-20
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fax. 85-715-22-22 
email: ckp.przetargi@wp.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek Piątek 07:30-15:30

11.5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach:

Krzysztof Dobkowski - Dyrektor 
-te l. 85-715-27-20

11.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

11.7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. 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.

11.8. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

11.9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem" składane przez 
wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

11.10. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt. 
11.9 SIWZ tj. w oryginale.

11.11. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej w pkt 11.9 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

11.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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Rozdział 12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym,

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej 
części zamówienia (jeżeli dotyczy) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
wykonawcę na tę część zamówienia.

13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

13.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

13.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

13.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.

13.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 
parafowane przez wykonawcę.

13.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

13.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone 
do oferty.

13.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być 
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

13.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 
parafowana przez wykonawcę.

13.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji". Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona 
informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą,

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy.

13.15. Oferta musi zawierać:

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 
SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 
poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

4) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ;

5) Kosztorys ofertowy oraz opis oferowanego asortymentu zgodnie z Załącznikami nr 1.1-1.6 do 
SIWZ;

6) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (jeżeli dotyczy)- sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

13.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące 
oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;

b) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen.Wł.Sikorskiego 15,18-100 Łapy;

c) OFERTA- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"

d) Znak sprawy: 26.2.2018

e) Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 12:15
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13.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 
25.05.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 15,18-100 Łapy - sekretariat.

14.2. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.

14.3. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 
kurierską.

14.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie: Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, sala nr 5.

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 
składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 13.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA".

14.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
wykonawcy.

14.7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego 
wniosek.

14.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach.

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

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

14.10. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy, która zostanie złożona po terminie, 
o którym mowa w punkcie 13.1 SIWZ.

Rozdział 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

12



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska „«**.
Europejski Fundusz * *

Rozwoju Regionalnego * » *

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

15.3. 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 zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie 
wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. Cena oferty 
-  jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ), którą należy podać w 
zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

16.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.

16.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. Jeżeli złożono 
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w 
formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT -  wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie 
zamawiającego", 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. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.

16.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto wynikającą z 
opisanego przedmiotu zamówienia w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 
(Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.

16.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z istotnymi postanowieniami przyszłej umowy - 
Załącznik Nr 2 do SIWZ.

16.7. UWAGA: Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że nie wystąpi 
odwrotne obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. lh  ustawy o 
podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający -  wykonawca a przed zakończeniem realizacji 
zamówienia zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową, która wskaże na 
występowanie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 
ust. lh  ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający -  wykonawca, zamawiający 
przewiduje zmianę umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na 
zmianie zasad rozliczania VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 
17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. lh  ustawy o podatku od towarów i usług.
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Rozdział 17 BADANIE OFERT
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w ust. 1 a ustawy, zamawiający zwróci się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w 
zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

17.3. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w%)
1 Cena (C) 60
2 Okres gwarancji (G) 40

18.2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 18.1.

18.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

18.4. Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone według wzoru:

C = (Cn/Cb) x 60 pkt

gdzie,

C- ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb -  cena oferty badanej.
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W kryterium „Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

18.5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji " (G) zostaną obliczone według wzoru:

G = (Gb/Gn) x 40 pkt

gdzie,

G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji,

Gb -  okres gwarancji oferty badanej,

Gn -  najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.

Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na okres minimum 36 miesięcy na dostarczony 
asortyment z wyłączeniem gwarancji na akumulatory występujące w urządzeniach (okres gwarancji 
zgodny z gwarancją producenta). Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji" oceniany 
będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, 
że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, 
Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji" przyjmie do obliczeń 60 
miesięcy okresu gwarancji.

W kryterium „Okres gwarancji", oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów a 
pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego 
działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

18.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 
największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = C + G

18.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 18.1.

Rozdział 19 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.

19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie 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 przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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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 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

d) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 20 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY
20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami.

20.2. 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.

20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę odrębnym pismem.

20.4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach określonych w rozdziale 21 niniejszej SIWZ.

Rozdział 21 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
21.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 22 POSTANOWIENIA UMOWY
22.1. Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ.

22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o 
której mowa w pkt. 22.1 SIWZ.

22.3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w 
rejestrach publicznych,

2) zmiany przedmiotu umowy, gdy zaproponowany w ofercie sprzęt został wycofany z rynku lub 
zaprzestano jego produkcji, czego nie dało się przewidzieć, pomimo zachowania należytej
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staranności i nie jest to zawinione przez Wykonawcę, a nowy sprzęt posiada co najmniej 
równorzędne cechy, parametry i funkcjonalność, jak sprzęt wskazany w ofercie,

3) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy lub 
zachowania terminu realizacji umowy,

4) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

5) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze względu na zaistnienie 
okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, 
których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one 
zawinione przez Wykonawcę,

6) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy.

22.4. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.

22.5. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej 
staranności stron.

22.6.Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po 
ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, 
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.

22.7.Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w 
jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.

Rozdział 23 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI 
SIWZ
23.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

23.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 
internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

23.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.

23.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

23.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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Rozdział 24 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują 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.

24.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

24.10. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności.
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24.11.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24.13. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.14. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.15. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.

24.16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.17.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

24.18.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział 25 INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje:

-  zawarcia umowy ramowej,

-  składania ofert wariantowych,

-  rozliczania w walutach obcych,

-  aukcji elektronicznej,

-  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 26 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Zał. nr 1 - Opisy przedmiotu zamówienia (zał. nr 1.1 -1.6);
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Zał. nr 2 -

Zał. nr 3 -

Zał. nr 4 -

Zał. nr 5 -

Zał. nr 6 -

Zał. nr 7 -

Zał. nr 8 -

Istotne postanowienia przyszłej umowy,

Formularz ofertowy,

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału,

Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

Testy stanowiące wzorzec odniesienia w tym zał. nr 8.1 - 8.3.
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