Krzywcza, dnia 13.08.2018 r.
SGiOŚ 271.9.2018

GMINA KRZYWCZA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pt.:

„Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, zakup
sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć w ramach
projektu „Szkoły marzeń” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”

Zamówienie jest realizowane w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi
priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenie ogólnego.

ZATWIERDZAM
……………………
dnia 10.08.2018 r.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Adres internetowy (URL):
2. Adres poczty elektronicznej:
3. Numer telefonu:
4. Numer faksu:
5. Dni i godziny urzędowania:

www.krzywcza.pl
sekretariat@krzywcza.pl
16/671-14-86
16/733-22-02
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dotyczy zamówienia o wartości
poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp lub ustawa Pzp.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szkolnych pracowni w fabrycznie nowe narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych, zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoły marzeń” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014
– 2020
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
Część I zamówienia
a) Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa komputerów typu laptop z systemem operacyjnym i
oprogramowaniem biurowym oraz akcesoriami oraz monitory interaktywne z
oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywcza (tj. dla Szkoły
Podstawowej w Bachowie, Szkoły Podstawowej w Babicach, Szkoły Podstawowej w Krzywczy i
Szkoły Podstawowej w Reczpolu);
b) W skład zamówienia wchodzą komputery typu laptop wraz z systemem operacyjnym,
oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, torby na laptopy i myszki komputerowe – 16 szt.(po 4
dla każdej szkoły) oraz monitory interaktywne wraz z oprogramowaniem w ilości 4 szt. (po 1 dla
każdej szkoły);
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
Część II zamówienia
a) Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej, chemicznej i
geograficznej w szkołach podstawowych z terenu Gminy Krzywcza (tj. dla Szkoły Podstawowej
w Bachowie, Szkoły Podstawowej w Babicach, Szkoły Podstawowej w Krzywczy i Szkoły
Podstawowej w Reczpolu)
b) W skład zamówienia wchodzi wyposażenie szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć z przedmiotów
przyrodniczych w ilości 4 zestawy (po jednym dla każdej szkoły).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
Część III zamówienia
a) Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie
zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla szkół (tj. dla Szkoły
Podstawowej w Bachowie, Szkoły Podstawowej w Babicach, Szkoły Podstawowej w Krzywczy i
Szkoły Podstawowej w Reczpolu);
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b) W skład zamówienia wchodzą pomoce dydaktyczne które są niezbędne do prawidłowej realizacji
zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ilości 4 zestawy (po 1 dla każdej szkoły)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu: „Szkoły marzeń”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości i kształcenia
ogólnego realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Jesteśmy Razem w Ruszelczycach i
Stowarzyszeniem Dla Edukacji w Reczpolu.
Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
39 16 22 00 – 7 – Pomoce i artykuły szkolne
39 16 21 00 - 6 – pomoce dydaktyczne
39 16 21 10 - 9 – sprzęt dydaktyczny
30 21 31 00 - 6 – Komputery przenośne
32 32 20 00 - 6 – Urządzenia multimedialne
48 00 00 00 - 8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub trzy części zamówienia).
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia należy wykonać maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia
umowy lub krótszym, jeżeli Wykonawca zaoferuje jego skrócenie w ramach kryterium oceny ofert.
2. Miejsce wykonania zamówienia:
a) Szkoła Podstawowa w Bachowie Bachów 43 37-754 Babice;
b) Szkoła Podstawowa w Babicach Babice 27 37-754 Babice;
c) Szkoła Podstawowa w Reczpolu Reczpol 87a 37-755 Krzywcza;
d) Szkoła Podstawowa w Krzywczy Krzywcza 97, 37-755 Krzywcza.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej:
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a) dla Części I:
2 zamówienia polegające na dostawie komputerów i monitorów interaktywnych, o łącznej
wartości, 70 000 zł brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i
obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy). Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie
przedłożonych dokumentów o których mowa rozdziale VI ust. 6 SIWZ.
b) dla Części II:
2 zamówienia polegające na dostawie wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć z
przedmiotów przyrodniczych, o łącznej wartości 110 000 zł brutto (a w przypadku, gdy wartość
umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu
złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na
realizację dostawy). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych dokumentów o których mowa rozdziale
VI ust. 6 SIWZ.
c) dla Części III:
2 zamówienia polegające na dostawie pomocy dydaktycznych do szkół i placówek, o łącznej
wartości 24 000 zł brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej
niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i
obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy). Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie
przedłożonych dokumentów o których mowa rozdziale VI ust. 6 SIWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe oraz sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają wykonawcy na spełnienie przez niego
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 13-23 i ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp.
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.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
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ROZDZIAŁ Va
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. l ustawy Pzp):
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. póz. 553, z późn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. póz 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769)
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w ust. 2
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. póz. 1212, 1844i 1855
oraz z 2016 r. póz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienie publiczne;
12) 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 2017 r. póz. 229), złożyli odrębne oferty,
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oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy
wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd
zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 póz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. póz. 2344, z późn. zm.);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. l pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. l pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. l pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. l pkt 13 lit. d, w ust. l pkt 15 i
w ust. 5 pkt 5-7 -jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony
inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna,
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i4, jeżeli nie upłynęły 3 lata
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. l pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne,
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. l pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-3 i 5-9 ustawy Pzp oraz art. 24
ust. 2 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 doznana krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie 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 przedmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą aktualne na dzień składania oferty) wraz z
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy złożyć::
1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
4. Zamawiający wymaga aby wraz z formularzem ofertowym Wykonawca przedłożył specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu dotyczącego części I zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) potwierdzone
specyfikacją producenta oraz wykaz oferowanego wyposażenia pracowni i pomocy dydaktycznych
w języku polskim.
5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór załącznik nr 6 do SWZ.
6. Wszelkie wzory stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ należy złożyć z logotypami projektu zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi EFS w kolorze.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Pzp, które Wykonawca
składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i
miejscu ich dostarczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
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8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:
1) dla Części I:
Wykaz 2 wykonanych lub wykonywanych dostaw polegających na dostawie komputerów
i monitorów interaktywnych, o łącznej wartości 70 000 zł brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy
została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego
ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
według załącznika nr 4 do SIWZ.
2) dla Części II:
Wykaz 2 wykonanych lub wykonywanych dostaw polegających na wyposażeniu pracowni
do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych, o łącznej wartości 110 000 zł brutto
(a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi
wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania
umowy na realizację dostawy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie według załącznika nr 4 do SIWZ.
3) dla Części III:
Wykaz 2 wykonanych lub wykonywanych dostaw polegających na dostawie pomocy
dydaktycznych do szkół i placówek, o łącznej wartości 24 000 zł brutto (a w przypadku, gdy wartość
umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego
ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
według załącznika nr 4 do SIWZ.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada
aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać 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
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
10. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym
wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń
lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane
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są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 7 pkt 1-4 SIWZ:
1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.
15. Zasoby innych podmiotów
1) zgodnie z art. 22a Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych;
2) Wykonawca w takiej sytuacji 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 w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza,
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego ma:
a) zastąpić ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązać się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia i wykazać zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5) podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których
mowa w rozdziale Va SIWZ;
6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wskazanych w rozdziale Va SIWZ.
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16.

17.
18.

19.
20.

Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów, jest rzeczywiste
wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. Treść zobowiązania innego podmiotu do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinna zawierać:
a) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę),
b) kto jest podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji
zasoby),
c) nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji którego zasoby będą udostępniane,
d) zakres udostępnianych zasobów,
e) zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku
(np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)
f) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków
finansowych, podwykonawstwo,
g) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (wskazanie czynności/rodzaj
robót jakie będzie realizował inny podmiot),
h) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (co najmniej na czas realizacji
zamówienia).
Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ który należy złożyć wraz z ofertą.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej 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 sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca
albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale
VI ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 5 pkt 1-4 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego;
4) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem;
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5) w formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko pełnomocnika;
6) przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne,
których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
ROZDZIAŁ VII
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury
Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem na numer: 16 733 22 02 lub drogą elektroniczną:
sekretariat@krzywcza.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Ewa Pękalska – telefon kontaktowy 16/671-14-86 w 31 (godziny 800-1430).
Bogusław Czech – telefon kontaktowy 16/671-14-86 w 29 (godziny 800-1430).
3. Dokumentacja przetargowa jest udostępniona do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego
http://www.bip.ugkrzywcza.pl/.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, 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.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie
internetowej zamawiającego.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonana zmiana zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.
9. Zmiana terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 4.
10. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Dla części I zamówienia (komputery typu laptop i monitory interaktywne)
1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
Dla części II zamówienia (wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych)
2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)
Dla części III zamówienia (pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie zajęć z uczniami 570,00 PLN
(słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r., poz. 359)
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
BS Dynów Oddział Dubiecko Filia Krzywcza 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022 wadium na
„Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, zakup
sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć w ramach
projektu „Szkoły marzeń” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 i znak
sprawy SGiOŚ.271.9.2018, z dopiskiem Wadium dla części I zamówienia (komputery typu laptop i
monitory interaktywne) lub dla części II zamówienia (wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć z
przedmiotów przyrodniczych) lub dla części III zamówienia (pomoce dydaktyczne wspomagające
prowadzenie zajęć z uczniami).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
5. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce.
Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak
również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto
Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej:
„Wadium na przetarg pn.: „Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych, zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoły marzeń” w ramach Działania 9.2 Poprawa
jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO
WP na lata 2014 – 2020”, z dopiskiem Wadium dla części I zamówienia (komputery typu laptop i
monitory interaktywne) lub dla części II zamówienia (wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć z
przedmiotów przyrodniczych) lub dla części III zamówienia (pomoce dydaktyczne) nie otwierać
przed 22.08.2018 r. godz. 915. Dokument musi być złożony w Urzędzie Gminy Krzywcza (Biurze Obsługi
Mieszkańca – parter), przed upływem terminu składania ofert tj.: do 22.08.2018 r. godz. 900.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. 22.08.2018 r. godz. 900
(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.
8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
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13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej,
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy,
15. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne, Zamawiający
wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum sformułowanie, że „zabezpieczenie oferty
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”.
ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni (art. 85 ust 2).
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie zgodził się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
ROZDZIAŁ X
OKRES GWARANCJI
1. Okres gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia – minimum 24 m-ce licząc od daty podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego dla wszystkich trzech części.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu nie wynikające z winy
zamawiającego. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy lub
wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się
w sposób czytelny lub uwiarygodnić podpis imienną pieczątką.
3. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, należy
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca złoży do oferty
oświadczenie o tym, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego
u zamawiającego oraz wskaże nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego oraz wskaże ich wartość bez kwoty podatku.
8. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany
w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być spięte ze sobą
w sposób trwały.
10. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym druku wraz z kompletem
wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
12. Dowodami, o których mowa w rozdziale VI ust. 6 SIWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale
VI SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy wskazane dokumenty nie są dostępne
w języku polskim zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale
VI SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15. 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), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
16. Dokumenty, 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), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 15, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie).
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
18. Wykonawca może zlecić część prac podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie nazwy firm
podwykonawców ze wskazaniem części zamówienia, jakie zostaną im powierzone. Powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
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19. Oferta złożona wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów, spełniać musi wymagania określone w rozdziale
V SIWZ.

ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 22.08.2018 roku o godz. 900
2. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres
zamawiającego: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36 (Biuro Obsługi Mieszkańca - parter) oraz
oznakować w następujący sposób: Oferta na Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych, zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych
niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoły marzeń” w ramach
Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”, z dopiskiem Część I zamówienia (komputery
typu laptop i monitory interaktywne) lub Część II zamówienia (wyposażenia pracowni do
prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych) lub Część III zamówienia (pomoce dydaktyczne
nie otwierać przed dniem 22.08.2018r. godz. 915.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego Rozdziału, zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018 r. o godz. 915, w siedzibie zamawiającego, II piętro,
pokój nr 6.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (bip.ugkrzywcza.pl)
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy
kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający zapewni wgląd do ofert od chwili ich otwarcia, na podstawie pisemnych wniosków
skierowanych do Wójta Gminy Krzywcza. Zamawiający ustali termin udostępnienia ofert, zachowując
kolejność złożonych wniosków i poinformuje o powyższym wnioskodawców. Udostępnienia dokonuje się
z zastrzeżeniem ochrony informacji ustawowo chronionych.
8. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub
załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub
załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest
udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi
na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do
protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający udostępnia
wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
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9. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania
informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
10. Informacje dotyczące sposobu udostępniania protokołu lub załączników do protokołu, znajdują się
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie protokołu postępowania (Dz. U z 2016
r. poz. 1128).
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę za wykonanie Części zamówienia, na którą składa ofertę, w Formularzu
ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (także od towarów i usług, chyba, że zamówienie dotyczy Części, w której należny podatek
zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), w takiej sytuacji Wykonawca podaje cenę netto
zamówienia).
3. Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości zamówienia dla
poszczególnych części osobno.
4. Wykonawca kalkulując cenę jednostkową brutto winien ująć wszystkie elementy i składniki cenotwórcze
mające wpływ na cenę jednostkową. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w
PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT (wg obowiązującej stawki) zgodnie z formularzem
ofertowym.
5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
6. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni
8. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
9. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Przedmiotem zamówienia dla Części I jest dostawa sprzętu,
do którego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy stosować tzw. mechanizm
odwróconego obciążenia odprowadzenia podatku VAT. W związku z tym, Zamawiający doliczy do
przedstawionej w ofercie ceny netto, w celu dokonania oceny złożonych ofert, podatek od towarów i usług
(art. 91 ust. 3a uPzp), chyba że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia VAT.
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość dostawy bez kwoty podatku
VAT.
ROZDZIAŁ XIV
OPIS KRYTERIÓW I ICH WAG ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt);
2) Okres gwarancji - waga kryterium 20 % (max 20 pkt);
3) Termin realizacji - waga kryterium 20 % (max 20 pkt)
2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:
1) kryterium „cena” Kc - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego
wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt
Cena min
Kc =--------------- x 60
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C bad

3.
4.

5.
6.
7.
8.

gdzie:
Kc – ilość punktów w kryterium cena
C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad – cena oferty badanej
2) kryterium „okres gwarancji” KGw – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu
podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości
wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego, a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty
podpisania protokołu końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości
dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia
punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesięcy
oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Ilość punktów w kryterium gwarancja jakości obliczona na podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 20 pkt
Gw bad
KGw =------------- x 20
Gw max
gdzie:
KGw– ilość punktów w kryterium okres gwarancji
G bad – okres gwarancji badanej oferty
Gw max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (nie więcej niż 60 miesięcy)
3) kryterium „termin realizacji” - KTr – ocena będzie przeprowadzona na podstawie terminu podanego
przez Wykonawcę
Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi
60 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania od 51 dni do 60 dni włącznie otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania od 41 dni do 50 dni włącznie otrzyma 10 pkt.
Wykonawca, który zadeklaruje termin wykonania do 40 dni włącznie otrzyma 20 pkt
Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko termin, który zawiera się w wyżej
wymienionych przedziałach. W przypadku gdy wykonawca zaproponuje termin dłuższy niż 60
dni oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie
przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający
wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XV
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wynikach postępowania oraz zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp udostępni tą informację na
swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu
podpisania umowy.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
4. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę przy
realizacji zamówienia.
ROZDZIAŁ XVI
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
Zamawiający przewidział zmiany postanowień umownych w § 9 wzoru umowy.
ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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
niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2017. poz. 1579 z późn.zm.).
Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154a pkt. 5 ustawy
Pzp.
ROZDZIAŁ XIX
INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.
ROZDZIAŁ XX
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755
Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733-22-02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl,
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2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzywcza jest Pan Dariusz Surówka tel.:
606-977-407, e-mail: dsurowka@kancelariaprawna.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”,
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ).
ROZDZIAŁ XXI
ZAŁĄCZNIKI
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia.
4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług – doświadczenie Wykonawcy.
5. Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania.
6. Załącznik nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Podpisy komisji przetargowej:
1.………………..………………………..
2. ………………………………………..
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3. ……….....…………………………….
Podpisy osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:
…………………………………………
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