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GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI /  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ  
ul. Polna 56 

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

Tel. (41) 2631055; Fax. (41) 2631055 

psp4@ostrowiec.edu.pl 

 

nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 214 000 euro, ogłoszonego 
w BZP Nr 505911-N-2020 w dniu 24 stycznia 2020 r., na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej  
Nr 4, dalej zwanej „PSP 4”, oraz na stronie internetowej PSP 4  http://psp4.ostrowiec.edu.pl/ w dniu 
24 stycznia 2020 r., którego przedmiotem jest: 

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – 

szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) zwanej w dalszej części Pzp. 

Informacje ogólne 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”.  
W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 z późn. zm.), jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

3. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej 
uzupełnienia. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Zamówienie podzielone jest na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
Zamawiający nie ograniczona ilości części zamówienia, które może zostać udzielone jednemu 
wykonawcy. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 

67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 
7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 
9. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 
10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców 
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a  

ust. 1 ustawy Pzp.)  
12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).  

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
13. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  

o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 

http://psp4.ostrowiec.edu.pl/
https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2589220?directHit=true&directHitQuery=Kodeks%20cywilny
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15. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne  
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

16. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu  
(z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału  
w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

18. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej. 

19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI /  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ  
ul. Polna 56 

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

Tel. (41) 2631055; Fax. (41) 2631055 

psp4@ ostrowiec.edu.pl 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami  
art. 39 – 46 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie  
art. 24aa, ust. 1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert 
czynności wynikające z art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie 
wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiot zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach 

projektu „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 

 

1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 

 
Część I. Dostawa, montaż i uruchomienie pomocy dydaktycznych oraz multimedialnego gabinetu 

logopedycznego. 

- pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno-chemicznej; 

- pomoce dydaktyczne do pracowni geograficzno – przyrodniczej 

- pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno – fizycznej, 
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- multimedialny gabinet logopedyczny. 

Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SIWZ. 

Część II. Dostawa i montaż mebli: 

- pracownia chemiczno - biologiczna 

stoliki uczniowskie jednoosobowe  28 szt. 

krzesełka dla uczniów 28 szt. 

biurko dla nauczyciela 1 szt. 

krzesło dla nauczyciela 1 szt. 

zestaw mebli  1 szt. 

stolik laboratoryjny do doświadczeń 1 szt. 

szafa na odczynniki chemiczne 1 szt. 

szafa na laptopy  1 szt.  

tablica biała suchościeralna ceramiczna 1 szt. 

przepływowy podgrzewacz wody 1 szt. 

stojak do przechowywania plansz na kółkach 1 szt. 

stojak do map i plansz 1 szt. 

 

- pracownia geograficzna – przyrodnicza: 

stoliki uczniowskie jednoosobowe  28 szt.  

krzesełka dla uczniów 28 szt.  

biurko dla nauczyciela 1 szt.  

krzesło dla nauczyciela 1 szt.  

zestaw mebli  1 szt.  

stojak do przechowywania map i plansz 1 szt.  

stojak do map i plansz 1 szt.  

tablica biała suchościeralna ceramiczna 1 szt.  

 

- pracownia matematyczno - fizyczna: 

stoliki uczniowskie jednoosobowe  28 szt.  

krzesełka dla uczniów 28 szt.  

biurko dla nauczyciela 1 szt.  

krzesło dla nauczyciela 1 szt.  

zestaw mebli 1 szt.  

szafa na laptopy 1 szt.  

tablica biała suchościeralna ceramiczna 1 szt.  

 

Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4b do SIWZ. 
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Część III. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych. 

tablica interaktywna z montażem  
- 1 szt. do pracowni biologiczno-chemicznej,  
- 1 szt. do pracowni matematyczno - fizycznej 

2 szt. 

projektor krótkoogniskowy z montażem 
- 1 szt. do pracowni biologiczno-chemicznej,  
- 1 szt. do pracowni matematyczno - fizycznej 

2 szt. 

notebook dla nauczyciela  
- 1 szt. do pracowni geograficzno – przyrodniczej,  
- 1 szt. do pracowni biologiczno-chemicznej, 
- 1 szt. do pracowni matematyczno – fizycznej, 
- 1 szt. do pracowni przeznaczonej na gabinet 
logopedyczny 

4 szt 

notebooki dla uczniów  
-26 szt. do pracowni matematyczno-fizycznej, 
- 26 szt. do pracowni biologiczno - chemicznej 

52 szt. 

urządzenie wielofunkcyjne do pracowni 
geograficzno-przyrodniczej 

1 szt. 

drukarka 3D do pracowni matematyczno - fizycznej 1 szt. 

 

Szczegółowy opis powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4c do SIWZ. 

1.3. Przedmiot zamówienia, w tym zakres wymaganych szkoleń dla użytkowników, został 

szczegółowo opisany, odrębnie dla każdej części, w załącznikach „Opis przedmiotu 

zamówienia” stanowiących załączniki nr 4a, 4b, 4c do SIWZ. 

1.4. Na każdą z wymienionych wyżej części zamówienia, po dokonaniu wyboru Wykonawców, 

zostaną zawarte odrębne umowy. Projekty umów stanowią załączniki nr 2a, 2b i 2 c do SIWZ. 

1.5. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, przeznaczone na 

rynek krajowy, posiadające krajową gwarancję, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną  

w języku polskim, 

1.6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia (dostaw) objęty był gwarancją, nie krótszą 

niż: 

dla części I zamówienia – 24 miesiące, 

dla części II zamówienia – 36 miesięcy, 

dla części III zamówienia – 24 miesiące. 

Zamawiający jest zainteresowany dłuższym okresem gwarancji – maksymalnie: 

36 miesięcy dla części I i III zamówienia, 

60 miesięcy dla części II zamówienia, co znalazło odbicie w zastosowanych kryteriach wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

1.7. Oferowane urządzenia muszą spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczone. 

1.8. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi 

kodami i nazwami: 

 

45314320-0 – instalowanie okablowania komputerowego 

32322000-6 – urządzenia multimedialne 

30213100-6 – komputery przenośne  

39160000-1 – meble szkolne 

48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego 

48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
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38652100-1 – projektory 

30200000-1 – urządzenia komputerowe 

48620000-0 – systemy operacyjne 

30230000-0 – sprzęt związany z komputerami 

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

38630000-0 – przyrządy astronomiczne i optyczne 

 

1.9. Meble powinny posiadać certyfikaty i atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 6 z dn. 22 stycznia 2003 r.poz.69 z późn. 

zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Wymagane normy dla poszczególnych mebli wskazane są w załączniku nr 4b do SIWZ.  

1.10. Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”. 

 

2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 

- opisy przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) – załączniki nr 4a, 4b, 4c do SIWZ; 

- projekty umów dla każdej części zamówienia – załączniki nr 2a, 2b, 2c do SIWZ. 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminu  

i z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, 

zapewniając przy tym jak najpełniejszą ochronę praw i interesów Zamawiającego, 

2.2. Wyposażenie należy dostarczyć i uruchomić w pomieszczeniach pracowni matematyczno-

fizycznej, chemiczno-biologicznej, geograficzno-przyrodniczej oraz w sali pełniącej funkcję 

gabinetu logopedycznego, 

2.3. Zamówienie uważa się za zrealizowane po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wyszczególnionych w specyfikacji urządzeń, a także 
przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z obsługi tych urządzeń oraz dokonanie przez 
Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowego odbioru dostawy, będącej przedmiotem umowy  
i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru każdej części zamówienia zgodnie  
z podziałem przedstawionym w punkcie 1.2. niniejszego rozdziału 

2.4. W odbiorze winien uczestniczyć Wykonawca, Zamawiający oraz przeszkolony pracownik 
przyszłego użytkownika. 

2.5. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa ponadto umowa, której projekt stanowi 

załącznik nr 2a, 2b i 2c do SIWZ. 

 

3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 

Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia są dostawy, Zamawiający nie jest zobowiązany 

do określania wymogów przewidzianych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów 

lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 

ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów 

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie 

parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca 

powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

rozwiązania równoważne spełniają określone w SIWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.  
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6. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu  

do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

7. Zamawiający umożliwia zainteresowanym wizję w obiektach, w których realizowane będą 

poszczególne części zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

IV. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie przewiduje na podstawie art.36a ust. 2 zastrzeżenia osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcy/podwykonawcom 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie: 

a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
nazwy (firmy) tych podmiotów; 

b) nazwy (firmy) podmiotów, na zasobach których będzie polegać przy realizacji 
zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, określonych na podstawie art. 
22 ust. 1 i 1a ustawy pzp. 

Powyższą informację Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dot. braku podstaw  
do wykluczenia – Załącznik nr 3 oraz w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1. 

3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

V.POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW 

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 
22a ust. 4 ustawy pzp). 

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wobec czego przywołany wyżej przepis nie 
ma zastosowania. 

VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 
ust.1 i ust. 5 pkt. 1  ustawy pzp. 

5. Oświadczenie stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
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z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia, 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składa każdy 
 z Wykonawców. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego 
jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86  
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć, 
złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „ NIE 
UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1010). 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia – nie później niż 70 dni od daty podpisania 
umowy.  

2. Termin ten jest ostatecznym dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

3. Płatność będzie realizowana na podstawie faktury końcowej. Warunki płatności zostały określone 
w § 3 wzorów umowy stanowiących odpowiednio załączniki nr 2a, 2b, 2c do SIWZ. 

4. Powyższe terminy i warunki mają zastosowanie do każdej części zamówienia. 

IX.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r poz. 2188 z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późniejszymi 
zmianami) z zastrzeżeniem punktu 5. 

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

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych  
do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, 
uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
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chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

5. Forma składania dokumentów, środkami komunikacji elektronicznej nie dotyczy ofert  
wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, pełnomocnictw (jeśli będą składane) oraz 
oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu 
na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp. Oświadczenia lub dokumenty, do których 
ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w  formie określonej 
w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyznaczonym terminie. 
Niezłożenie uzupełnianych oświadczeń lub dokumentów w wymaganej przepisami powołanego 
rozporządzenia formie, w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez 
Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 

6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Agnieszka Batóg – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim;   tel.: 

41 263 10 55, e – mail: dyrektor.psp4@ostrowiec.edu.pl 
 
Godziny w których można uzyskać informacje: poniedziałek – piątek w godzinach 800 – 1500. 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 

i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,;  
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w SIWZ, które mogą dotyczyć: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, 

2. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  
 w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XII pkt 1. 
ppkt.1) i 2) oraz zobowiązania, o którym mowa w ppkt 5) ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie 
spełnia. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz 
brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,  
na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia. 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp. 

Zamawiający wykluczy z postępowania: 

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; 
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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 1997r. - Kodeks karny  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 t.j.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o 

sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 t.j.), 

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. z 2012 r. 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 art. 24. ust. 1 pkt. 13 ustawy pzp. 

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 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 2019 r. poz. 628 z późn. zm.); 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
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w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie  

do treści art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 243 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. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 p.z.p., gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 

1 pkt 13 lit. a-c p.z.p., 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:  

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d p.z.p.,  

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

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. 1 pkt 18 i 20 ustawy p.z.p., jeżeli nie upłynęły 

3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p. 

lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 

zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna  

za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp.  

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 pzp., przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  



12 | S t r o n a   P S P 4 . C S N M . 0 0 . 2 0 2 0  

 

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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. 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZANIA  

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY 
ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ  

Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 

2) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy,  
w szczególności:  

− odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument 
potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego  
do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika: 
Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,  
Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda  
w oświadczeniu złożonym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu 
internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych 
referencyjnych dokumentacji. 

− w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie 
wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; 
Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). 
Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2) 
(załącznik nr 3 do SIWZ). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których 
mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak 
podstaw wykluczenia. 
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Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w ofercie nie złożą 

oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

lub którzy nie złożą wymaganych pełnomocnictw albo złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA 

UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT  

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
http://psp4.ostrowiec.edu.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem 
oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy  
z wykonawców. 

Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu. 

 

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYŁĄCZNIE NA PISEMNE 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA 

 

1) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., w zakresie 

wykazania braku podstaw wykluczenia:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,  

w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w załączniku nr 1 do SIWZ adresu internetowego 
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urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych 

dokumentacji. 

2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez oferowane dostawy wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do złożenia, w wymienionym wyżej terminie:  

a. szczegółowej oferty cenowej, odpowiedniej dla właściwej części zamówienia, 

sporządzonej zgodnie z odpowiednim formularzem (Załączniki nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), 

b. certyfikatów dopuszczających meble do użytku w jednostkach oświatowych (dotyczy 

stolików i krzesełek uczniowskich), 

c. deklaracji zgodności UE, 

d. instrukcji obsługi, 

e. kart katalogowych, opisów lub innych dokumentów wystawionych przez producenta 

potwierdzających posiadanie wymaganych parametrów technicznych oraz legalność 

oferowanego oprogramowania. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków w zakresie minimalnych parametrów (minimalnej 

wydajności procesora) przez oferowane laptopy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oprócz 

dokumentów wymienionych wyżej wydruki z testów PassMark CPU Mark zgodnie z opisem  

w punktach 3 i 4 opisu części III przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4c do SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych wyników testów w sposób 

opisany w wymienionym wyżej załączniku do SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo weryfikacji legalności i autentyczności 

oferowanego oprogramowania. 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.1. niniejszego rozdziału, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt.1 (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 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania 

tej osoby. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej 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 

z późn. zm.). 
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XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie 
internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 2. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 
na stronie internetowej. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

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

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze 
lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla każdej części 
zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  

i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale XII pkt 1. 
5. W związku z podziałem zamówienia na części Wykonawca wypełnia formularz ofertowy  

w zakresie jaki obejmuje jego oferta. 
6. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie.  

7. Podpisy osób, o których mowa w ust. 5 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty 
oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego 
przetargu.  
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8. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały. 
9. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być 

parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale.  

12. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 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.  

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

SKŁADANIE OFERT: 
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie lub opakowaniu.  
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 
ul. Polną 56 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

3. Na kopercie (opakowanie) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr telefonu.  
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: 
 
OFERTA PRZETARGOWA 

 

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych 

możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 5 lutego 2020 r. godz. 900 
 
5. Oferty należy składać /przesyłać do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi 

Kieleckiej ulica Polna 56, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – w terminie do 5 lutego 2020 r. godz. 
0830.  

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu  
do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).  
W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty  
z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej.  
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OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ulica Polna 56, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, w gabinecie 
dyrektora szkoły, parter w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 900.  

2. Otwarcie ofert jest jawne.  
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

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

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 
internetowej www.um.ostrowiec.pl  

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę, 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ i załącznikami  
do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) ceny netto i ceny 
brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w odniesieniu  
do właściwej części określonej w rozdziale III pkt. 1.2 niniejszej SIWZ. Cenę należy podać w złotych 
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
również wszystkie koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i zabezpieczeniem wszelkich 
materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty 
związane z ich dostarczeniem. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. 

3. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku 
VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  
i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT  
od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami może spowodować odrzucenie oferty 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy. 

 

Rażąco niska cena  

1.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:, 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
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nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2177, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 

nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w 

szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską 

o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu 

udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

 nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
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XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 
wagą: 

Lp. Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena oferty ( C ) 60 % 60 punktów 

2 Okres gwarancji (G) 40% 40 punktów 

 
Oferowany okres gwarancji dotyczy całości asortymentu ujętego w poszczególnych częściach 
zamówienia. 
Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. 

 
1. Sposób oceny ofert: 

a) w kryterium Cena (C): 

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

 

C = (Cn/Cof.b) x 60 

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Cof.b - cena oferty badanej  

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty. 

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 60 punktów. 

b) kryterium „Okres gwarancji (G)” 
 
Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący 
sposób: 

G = (G of.b./Gmax) x 40 

gdzie: 

G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji” 

Gmax – maksymalny okres gwarancji tj. 60 miesięcy dla części II zamówienia, 36 miesięcy dla części I  

i części III zamówienia 

Gof.b. – zaoferowany okres gwarancji badanej oferty 

Do oceny oferty Wykonawcy, który zaoferuje gwarancję wyższą niż maksymalna określona dla 
poszczególnych części zamówienia, zamawiający przyjmie do oceny maksymalny okres odpowiedni 
dla danej części zamówienia. 
Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy niż wymagany okres gwarancji (dla danej części 
zamówienia) zostanie odrzucona. 
 
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 punktów.  
 
2. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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3. Łączną liczbę punktów w wymienionych powyżej kryteriach, Zamawiający obliczy wg 
następującego wzoru:  

Łączna ilość punktów = C + G 
gdzie: 
C - liczba punktów w kryterium „Cena” /cena oferty brutto/, 
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”, 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w w/w kryteriach oceny wynosi: 100,00 
punktów. 
Każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie. 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  
zobowiązany jest do:  

a) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy); 

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 
zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projektach umów, które stanowią Załączniki nr 2a, 2b, 
2c do SIWZ. 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 7 projektów umów, stanowiących Załączniki nr 2a, 2b, 2c 
do SIWZ. 

3. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy. 
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-
dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.  
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1)określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

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

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

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 
2 ustawy. 

9. Odwołanie wnosi się  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

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

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

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

 

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART.13 RODO 

I. 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 Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 4, im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. Polna, 27—400 Ostrowiec Świętokrzyski, 

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się 
pod adresem e-mali: iod@iod.bizpoczta.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres 
siedziby Administratora.; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp: 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy to okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z Pzp;   

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

8. 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 osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. 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.  
 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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II. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,  
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Formularz ofertowy      załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Projekt umowy: 

- projekt umowy na część  I                                                                       załącznik nr 2a do SIWZ 
- projekt umowy na część II                                                                       załącznik nr 2b do SIWZ 
- projekt umowy na część III     załącznik nr 2c do SIWZ 

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
 na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy    załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Opisy przedmiotu wyposażenia: 
- część I                                                             załącznik nr 4a do SIWZ 
- część II        załącznik nr 4b do SIWZ 
- część III   załącznik nr 4c do SIWZ 

5. Oświadczenie dotyczące przynależności do `grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SIWZ 
6. Formularz szczegółowej oferty cenowej na: 

- część I                                                                                                          załącznik nr 6a do SIWZ 
- część II        załącznik nr 6b do SIWZ 
- część III        załącznik nr 6c do SIWZ 
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