
 
 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 Wójt Gminy Ostróda 

 

 

..………………………. 

Ostróda, dnia  25.09.2018r. 

      Sporządził:                                                                                             

Magdalena Wajdyk                                                                    

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

 

Dostawę sprzętu IT  do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna 
Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III  

 

nr sprawy: ZP.271.15.2018 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   Załącznik nr 1.  

 Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 

 Oświadczenie   Załącznik nr 3 

 Wzór umowy 

 Wykaz dostaw 

 Załącznik nr 4  

 Załącznik nr 5 

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Gmina Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 

tel. (89) 676 07 80, fax (89) 676 07 90 

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. 
 

Adres strony internetowej: www.bip.gminaostroda.pl 

 

 

 

 

 

http://www./


 
 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

Rodzaj zamówienia: Dostawy 

 

1. Zamówienie obejmuje:  

a) Dostawę wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem sprzętu IT do szkół podstawowych 
gminy Ostróda tj.: 

 

Lp. Placówka Adres 

1. Szkoła  Podstawowa w  Brzydowie Brzydowo Nr 27 
14-100   Ostróda 

2. Szkoła Podstawowa w Durągu Durąg  Nr 14 
14-106   Szyldak 

3. Szkoła Podstawowa  w Idzbarku Idzbark Nr 30 
14-100 Ostróda 

4. Szkoła Podstawowa  w Lipowie Lipowo Nr 16 
14-100  Ostróda 

5. Szkoła  Podstawowa w Szyldaku ul. Szkolna 12 
14-106 Szyldak 

6. Szkoła Podstawowa w  Zwierzewie Zwierzewo Nr 36 
14-100 Ostróda 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie Pietrzwałd Nr 94 
14-100  Ostróda 

8. Zespół  Szkół  w Samborowie ul. Szkolna 8 
Samborowo 
14-100  Ostróda 

9. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie 
 

Tyrowo Nr 41 
14-100  Ostróda 

 
 

b) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także 
montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia; 

2. zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla danej szkoły – szczegółowe informacje w tym 
zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.  

3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość sprzętu, jego specyfikacja 
techniczna oraz miejsce dostawy została zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wymieniony w opisie sprzęt powinien być fabrycznie nowy, 
nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku 
polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające 
oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 

 
4. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien 

stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 



 
 

 

 
5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego 

na ośmiu regułach: 

 

1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności 
2. Elastyczność w użytkowaniu 
3. Proste i intuicyjne użytkowanie 
4. Czytelna informacja 
5. Tolerancja na błędy 
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku 
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania 

8. Percepcja równości 
 

 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty zakupu. 

 

6. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom 

europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 

grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert 

oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z 

Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. 

7. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z 

dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie 

odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach 

posiadający Deklarację Zgodności. 

 

Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie 

przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w 

ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich 

parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 

równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż 

produkty podane przykładowo. 

 

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie 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 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a 

odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 

 

Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 

 

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 



 
 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

32322000-6 Urządzenia multimedialne 

 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
  
  

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi  - Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne 
4. Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 . 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Termin realizacji zamówienia  określa 
Wykonawca. Maksymalny termin  to 30 dni od daty zawarcia umowy.  

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 
 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

- art. 24.ust.1 pkt.12-23 Ustawy 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:  

- posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej 

niniejszym postępowaniem, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu.  

-sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w 

postępowaniu. 

- zdolności technicznej i zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał dostawę sprzętu IT   na kwotę – 

50 000,00 zł brutto. 

Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli: jeden wykonawca wykaże, spełnienie warunku 
zdolności technicznej i zawodowej. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. a 
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 



 
 

 

polegać na zdolnościach zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych,  

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4) niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 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 i ust. 5. 

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

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,  o którym mowa 
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: Dotyczy tylko wykonawców, którzy złożą ofertę na część 3 
zamówienia  tj. sprzęt komputerowy, 

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w 

okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz, 

których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



 
 

 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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). 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

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

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

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@gminaostroda.pl , faksem na nr (89) 676 07 90 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

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

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

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

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

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Pani Magdalena Muraszko 

2) w kwestiach merytorycznych – Pani Magdalena Wajdyk 

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

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 



 
 

 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu i warunków 
gwarancji, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) podpisany i wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (tabela)  

3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację). 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

„ Oferta w postępowaniu na: 
Dostawę sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna 

Akademia Przyszłości  rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III 
ZP.271.15.2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu  4.10.2018 r.  o godz. 10.30"  

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 



 
 

 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

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

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

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

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grunwald, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd – 
sekretariat I piętro do dnia 4.10.2018 r., do godziny 10.00  zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w rozdziale X. SIWZ.  

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

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala narad, w dniu 4.10.2018 roku, o godzinie 10.30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.gminaostroda.pl informacje 
dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 



 
 

 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu dostawy 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

       Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty: 

 dostawy  

 transportu 

 rozładunku 

 wniesienia 

 montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 
 

1. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 8 
umowy. 

3. Ceny muszą być:  podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

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

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
1). Cena (brutto) – 60 % 
3). Termin dostawy – 40 % 

 

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 
SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60 pkt, oferty następne będą oceniane na 
zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

 

C = [C min / C bad] x 40 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę ofertową 
C min- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
C bad - cena oferty badanej 

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 
 
Termin dostawy  - 40% (termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy) 
W tym termin dostawy do 10 dni – 20 pkt 



 
 

 

Termin dostawy do 15 dni – 15 pkt 
Termin dostawy do 20 dni – 10 pkt 
Termin dostawy do 25 dni – 5 pkt. 
Termin dostawy do 30 dni – 0 pkt. 

___________________________________________________________________ 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie i pozostałych kryteriach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować wykonania zamówienia po cenach wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty. 
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert. 

 

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

 

1. 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 załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

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



 
 

 

 

 

XVIII. Klauzula RODO 

 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”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 
14-100 Ostróda/; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostróda/ jest Artur Jabłonka, 
kontakt: iodo@gminaostroda.pl/ *; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.15.2018 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− 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 ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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.” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

     
                                                                                                                             GMINA OSTRÓDA 

UL. JANA III SOBIESKIEGO 1 

                   14-100 OSTRÓDA 

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:  

 

Dostawę sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia 
Przyszłości”-rozwijanie kluczowych kompetencji w klasach I-III 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

1. Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia  za cenę*: 

a) Tablice interaktywne:  netto: .......................zł  
                                            podatek vat ...%  ...........zł  
                                            brutto:............................zł 
 
b)  Rzutniki multimedialne:  netto: .......................zł  
                                            podatek vat ...%  ...........zł  
                                            brutto:............................zł 
 
c) Tablety:                         netto: .......................zł  
                                            podatek vat ...%  ...........zł  
                                            brutto:............................zł 
 
d) Laptopy :                       netto: .......................zł  
                                            podatek vat ...%  ...........zł  
                                            brutto:............................zł 
 

* Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 



 
 

 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

2. Oświadczamy, że w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wybór naszej oferty: 

a)     nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, 

b)     będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył towaru: ………………, 

 
 

 

Termin dostawy  - …………………………………………….. dni od dnia zawarcia umowy 

 

 

 

C. Wykonawca oświadcza że: 

1) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

2) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także z innymi 
dokumentami stanowiącymi załączniki do tej specyfikacji; 

3) Oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera 
wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia; 

4) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
......................................................................................................................................................................... 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; 

E. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia. Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

F. Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą (tak/nie): … 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na dostawę sprzętu IT  do szkół podstawowych gminy Ostróda w 

ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości” –rozwijanie kluczowych kompetencji w 

klasach I-III 

 

działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału 
w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą 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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 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. poz. 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 pkt 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 kryteria 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 
między 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. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 
z 2016 r. poz. 437); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia 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 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
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. 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej. – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykaże że dokonał dostawy 

sprzętu komputerowego wraz z instalację oprogramowania na kwotę  50 000,00 zł brutto.  

 

Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

  

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 



 
 

 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
      Załącznik nr 4 do SIWZ   

 
 

UMOWA nr ……. 
 
Zawarta  w dniu ......................... w  Ostródzie pomiędzy  
Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Ołowskiej 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
a 
.......................................................................... 
, NIP  REGON    
zwanym dalej WYKONAWCĄ  
 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostawa sprzętu IT  do szkół podstawowych gminy Ostróda w 
ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach 
I-III. zwanego w dalszej części umowy sprzętem lub przedmiotem umowy, zgodnie z opisem zawartym w 

zapytaniu ofertowym stanowiącym integralna cześć umowy oraz z ofertą Wykonawcy z dnia ............r. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania 

oferowanym sprzętem, który nie jest obciążony jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Warunki korzystania z oprogramowania określa licencja udzielana przez właściciela autorskich praw 

majątkowych do tego oprogramowania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, praw własności przemysłowej 

itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, urządzeń, technologii i materiałów związanych z realizacją 

niniejszej umowy. 
5. Umowa jest realizowana w ramach projektu pn. ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie  kluczowych 
kompetencji w klasach I-III” 

§ 2 Termin realizacji 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy w terminie: do 

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

§ 3 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dostawie z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Do sprzętu zostanie dołączona instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz szczegółowe warunki 

gwarancji. 

4. Z czynności odbioru sprzętu przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, 

potwierdzający należyte wykonanie umowy w zakresie: 

1) ilości i kompletności dostarczonego sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

2) terminowości dostawy, 

3) sprawdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonego sprzętu 

z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego 



 
 

 

funkcjonowania, 

4) wydania Zamawiającemu szczegółowych warunków gwarancji dla każdego dostarczonego 

przedmiotu umowy w języku polskim, licencji na korzystanie z oprogramowania oraz innych 

dokumentów potwierdzających jakość urządzeń. 

5. Obioru sprzętu dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia wad sprzętu, Zamawiający sporządza w obecności osoby dostarczającej 

protokół stwierdzający te okoliczności, który podpisuje osoba dostarczająca i osoba upoważniona przez 

Zamawiającego do odbioru. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa powyżej przez 

osobę dostarczającą, Zamawiający uprawniony jest do sporządzenia protokołu jednostronnie wraz z 

odnotowaniem faktu odmowy podpisania protokołu i ma to taką samą moc jak protokół podpisany przez 

obie strony. 

7. Przez wady przedmiotu umowy rozumie się także niekompletność dostarczanego sprzętu tj. 

niedostarczenie wszystkich materiałów i podzespołów, które wskazano w ofercie. 

8. W przypadku, jeśli partia przedmiotu umowy zostanie dostarczona przez pełnomocnika Wykonawcy, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie Wykonawcy przez pełnomocnika protokołu 

odbioru. 

§ 4 Wartość umowy i warunki płatności 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto  ..................zł,(słownie) 

w tym należny podatek VAT. 

2. Zamawiający poniesie łączny koszt z tytułu realizacji umowy w wysokości ................. brutto, wynikający z  
art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.  poz.710 z 
późn. zm.), odnoszącego się do  stosowania odwrotnego obciążenia.  

3. Kwota, o której mowa w ust.1 odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu zamówienia objętego niniejszą 

umową. Zawiera ona wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

4. Zapłata za dostarczony sprzęt nastąpi na podstawie  faktur częściowych : 

1) Faktura I obejmująca .......................................w wysokości .............................................. brutto   
2) Faktura II obejmująca ................................... w wysokości ........................... netto, oznaczona adnotacją ,,odwrotne 

obciążenie”,  podatek w wysokości ......................................zł zostanie odprowadzony przez Zamawiającego.  
5. Zapłata za dostarczony Sprzęt nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 

21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego (bez uwag) protokół odbioru 

sprzętu, o którym mowa w § 3 ust.4. 

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną obowiązującą przez cały okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianom, chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i zostały 

przewidziane w niniejszej umowie. 

9. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z 

realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 5 Odpowiedzialność za wady towaru 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za wyjątkiem licencji na oprogramowanie. 

2. Jeżeli Wykonawca na podstawie umów zawartych z Producentem uzyskał od niego warunki gwarancyjne 

wykraczające poza określone w dokumencie gwarancyjnym, to zobowiązany jest przenieść powyższe 

prawa na Zamawiającego po upływie okresu gwarancji Wykonawcy. Jeżeli warunki gwarancji Wykonawcy 

lub Producenta są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy (mniej korzystne dla Zamawiającego niż 

postanowienia gwarancji), pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji do usunięcia wad sprzętu (napraw sprzętu) lub 



 
 

 

do dostarczenia sprzętu wolnego od wad (wymiany sprzętu). 

4. Jeśli Wykonawca wykonując swoje obowiązki dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz 

wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 

5. W czasie, gdy Wykonawca naprawia sprzęt w ramach gwarancji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o 

okres, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

6. W przypadku, gdy sprzęt był już raz naprawiany i nadal nie działał, Zamawiający ma prawo  żądania 

ponownej naprawy, wymiany sprzętu wadliwego na nowy tej samej klasy bez żadnej dopłaty, lub 

odstąpienia od niniejszej umowy. 

7. Wykonawca będzie dokonywał napraw gwarancyjnych Laptopów w miejscu użytkowania sprzętu, na swój 

koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty serwisowe, w tym koszt materiałów, robocizny, 

dojazdów i transportu, delegacji, noclegów. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w siedzibie 

Zamawiającego, wówczas Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwy sprzęt za pokwitowaniem i 

dostarczy go po naprawie do miejsca jego użytkowania na swój koszt i ryzyko. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do napraw gwarancyjnych w ciągu 2 dni 

roboczych od zgłoszenia wadliwości przedmiotu umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o usterkach 

faxem lub drogą elektroniczną, 

9. Wykonawca zapewni realizację napraw gwarancyjnych w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu. 

9. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady rzeczy. 

10. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. 

§ 6 Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji umowy 

1. Osobami upoważnionymi do stałych kontaktów w ramach wykonywania niniejszej umowy, tj. uprawnionych 

do dokonywania uzgodnień techniczno-organizacyjnych we wszystkich 

sprawach dotyczących prawidłowego wykonywania umowy, w tym także dokonywania odbioru dostarczanego 

sprzętu są: 

Ze strony Wykonawcy: 

Imię, Nazwisko: ............................................................ 

adres e-mail:.............................................................. 

 

Ze strony Zamawiającego: 

Imię, Nazwisko: Magdalena Muraszko  

adres e-mail: muraszko@gminaostroda.pl 

 

2. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą sporządzone na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

3. O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio 

podany adres. 

4. Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy wysłane przez 

Zamawiającego/Wykonawcę na wskazany wyżej adres z uwzględnieniem uwag dotyczących jego zmian, 

traktowane będą w skutkach dla umowy jako doręczone prawidłowo. 



 
 

 

 

§ 7 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,3% kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy. Taka sama kara będzie 

przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu na usunięcie zgłoszonych 

nieprawidłowości. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

3. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego, które nastąpi z winy 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 

wartości umowy brutto. 

4. W przypadku opóźnienia w płatnościach w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci za każdy dzień 

opóźnienia odsetki ustawowe. 

5. W przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na rzecz osób 

trzecich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

Niezależnie od możliwości żądania ww. kary umownej Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady prawne. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie 

zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne. 

§ 8 Zmiany Umowy 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a 

także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym 

zakresie. 

3. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji 

przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu: 
 

1) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin 

wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły 

wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 

5. Dopuszcza się zmianę wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, jeśli zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach: 

 w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, 

 w przypadku obniżenia ceny przez producenta 

w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także 

wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości brutto zamówienia w przypadku zmiany 

urzędowej stawki podatku VAT (wartość netto zamówienia pozostaje bez zmian). 

6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub 

dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach 

technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku 

zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia 

zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 

niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem o 



 
 

 

wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną propozycją 

zmian. 

7. Dopuszcza się zmiany adresów do korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów 

kontaktowych. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne 

informacje. 

8. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

9. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie 

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić 

podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

10. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 Rozstrzyganie sporów 
1. Wszelkie spory będzie rozstrzygał będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 Pozostałe postanowienia 

1. Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej umowy jakiegokolwiek 

uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa lub innych 

przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie 

wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza 

zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszej umowy. 

2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z 

postanowień niniejszej umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, chyba że z 

ustawy lub okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby 

zawarta, a Strony umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, 

oddającymi zamiary Stron. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od możliwości żądania 

kar umownych, w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacja niniejszej umowy, a opóźnienie to 

przekracza 7 dni. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

7. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja techniczna przedmiotu umowy. 

2) Oferta wykonawcy  

 

 

                   WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY        

 



 
 

 

 

                     
      Uwaga – dokumentu nie należy składać wraz z ofertą.  
 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
              

……………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu IT do szkół 

podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 

kluczowych kompetencji w klasach I-III. 

                              
 

Oświadczam, że 

1) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę lub ofertę 
częściową w ww. postępowaniu* 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową 
w ww. postępowaniu*: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 
(proszę podać nazwy i adresy tych wykonawców) 

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

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
UWAGA: 
1. „Grupa kapitałowa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 



 
 

 

 
Załącznik nr 5 

 
 

 

Wykonawca:                                                                                                                                                                  

          
   
   

   
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 
Lp. 

 

 

Opis przedmiotu 

wykonanej dostawy  

w 

sposób 

umożliwiający 

ocenę spełnienia 

warunku 

 

 

 

Odbiorca 

wykonanej 

dostawy  

(nazwa i adres) 

Data (dzień, miesiąc, rok) 

wykonania dostawy, tj. data zakończenia 

dostawy albo dla świadczeń 

okresowych lub ciągłych np. 

sformułowanie „dostawa trwa do 

chwili obecnej, lecz w 

wymaganym w SIWZ zakresie została 

wykonana do dnia ….” 

Wartość dostawy  

     

     

 

Do wykazu należy załączyć dowody, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

 

 

 

 

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

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy 

 

 

 
 
 
      Uwaga – dokumentu nie należy składać wraz z ofertą. Należy złożyć na wezwanie zamawiającego. 


