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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA „DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PODSTAW ELEKTROTECHNIKI
I PRACOWNI EKONOMICZNEJ
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PRZEWORSKU”
realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 07.09.2018 r. pod nr 614074-N-2018 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na własnej stronie internetowej.
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Dyrektor szkoły
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§ 1. Zamawiający
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9,
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły - Pana Stanisława Mrugałę
tel. (16) 6487574 , fax (16) 6487406
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2.

Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art.24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.

§3
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
w ramach projektu pn. „Stawiamy na fachowców”

2.

Przedmiotem

Zamówienia

jest

dostawa

nowego,

nieużywanego

wyposażenia

pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół
Zawodowych w Przeworsku.
3.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmować będzie swoim zakresem:
1) dostawę nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji, nie powystawowy mierników parametrów instalacji elektrycznych
uruchomienie i przetestowanie w zakresie zapewniającym ich prawidłowe
działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymogami Zamawiającego
2) dostawę nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji,

nie

powystawowych

zestawów

ćwiczeniowych

stanowiących

wyposażenie stanowiska laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów
z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki
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3) dostawę nowych, wolnych od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji, nie powystawowych kas fiskalnych w zakresie zapewniającym ich
prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymogami
Zamawiającego oraz szkolenie wraz z praktycznymi ćwiczeniami w czasie godzin
pracy szkoły dla 3 pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku
obejmujące między innymi użytkowanie, obsługę kas oraz podstawową obsługę
serwisową. Szkolenie musi trwać co najmniej 4 godziny zegarowe
4. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na 3 części
a)

Część

1

–

dostawa

mierników

parametrów

instalacji

elektrycznych

z uruchomieniem i przetestowaniem (2 szt.) – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
b)

Część 2 – dostawa zestawów ćwiczeniowych stanowiących wyposażenie
stanowiska laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu
podstaw elektrotechniki i elektroniki (2 szt.) – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

c)

Część 3 – dostawa kas fiskalnych oraz ich uruchomienie i szkolenie wraz
z ćwiczeniami praktycznymi

(10 szt.) – szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
5.

Urządzenia przewidziane do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania winny
być dostarczone do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk, ul. Krasickiego 9, do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

6.

Dostarczone w ramach niniejszego postępowania urządzenia szczegółowo opisane
w załącznikach nr 1 - 3 do SIWZ, muszą spełniać wymagania obowiązujących
przepisów. W szczególności (jeśli jest to wymagane) muszą posiadać deklarację
zgodności "CE", potwierdzające zgodności tych urządzeń z przepisami szczególnymi.
Ocena zgodności i oznaczenie znakiem "CE" musi dotyczyć całego wyrobu, a nie
tylko jego elementów składowych.

7.

Urządzenia szczegółowo opisane w załącznikach nr 1 - 3 do SIWZ powinny być
nowe, nieużywane, posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje
zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na
polskim rynku.

8.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla dowolnej liczby
części.
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9.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

10. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
31700000-3 - urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
39162000- 5 - pomoce naukowe
39162100- 6 - pomoce dydaktyczne
38552000-9 - mierniki elektroniczne
30142000-6 – maszyny księgujące i kasy rejestrujące
§ 4. Termin wykonania zamówienia
Terminy wykonania zamówienia dla poszczególnych Części zamówienia:
Część 1 – dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych do 29.10.2018 r.
Część 2 – dostawa zestawów ćwiczeniowych do 29.10.2018 r.
Część 3 – dostawa kas fiskalnych do 29.10.2018 r.
Podane terminy dla Części 1, 2 i 3 są terminami maksymalnymi w jakim Zamawiający
oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez Zamawiającego w niniejszym paragrafie warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
zamawiający nie precyzuje warunków podmiotowych dla tego zadania,

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie precyzuje warunków
podmiotowych dla tego zadania,

c)

zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie precyzuje warunków
podmiotowych dla tego zadania.

§ 6. Podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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4. Wykonawca

wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania

w

postępowaniu

i

zawarcia

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia.
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Zamawiający

może

wykluczyć

Wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

o udzielenie zamówienia.
§ 7. Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających

spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)

oświadczenie wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
(art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ),

b)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp,
a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ.

c)

odpisu 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 Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i

warunków

płatności

zawartych

w

ofertach,

przekazuje

zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
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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 udzieleniu
zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W

celu

potwierdzenia

spełnienia

udziału

w

postępowaniu

zamawiający

żąda

następujących dokumentów:
a)

oświadczenie

wykonawcy

dotyczącego

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4a do SIWZ),
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych;
3.1. Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę lub

miejsce zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt c
SIWZ 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.
3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt c SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.3 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 ust. 3 pkt 1, 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. Przepis ust 3.2 stosuje się.
3.4 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
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać

Wykonawców

potwierdzających,

że

do
nie

złożenia

wszystkich

podlegają

lub

wykluczeniu,

niektórych

spełniają

dokumentów

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
§ 8. Oświadczenia

i

dokumenty

potwierdzające,

że

oferowane

dostawy

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, zamawiający żąda opisów.
Przez opis rozumiemy dokumentację techniczną, karty katalogowe, specyfikacje
techniczne itp. udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy
i informacje sporządzone przez Wykonawcę na temat oferowanego urządzenia
z

podaniem

producenta,

modelu,

typu.

Specyfikacje

techniczne

muszą

być

szczegółowe i jednoznaczne oraz potwierdzać wszystkie wymagane parametry
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca,

który

w

celu

potwierdzenia

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu,

że

realizując

zamówienie,

będzie

dysponował

niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - propozycja treści zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien
wyrażać

w

sposób

wyraźny

i

jednoznaczny

wolę

udzielenia

Wykonawcy,

ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres,
rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze
specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
3. Wykonawca

nie

jest

obowiązany

do

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może

je

uzyskać

za

pomocą

bezpłatnych

i

ogólnodostępnych

baz

danych,

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o

informatyzacji

działalności

podmiotów

realizujących

zadania

publiczne

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)
W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty
jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie,
w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.
§ 9. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
1.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w

zakresie

i

w

wskazanym

specyfikacji

przez

istotnych

zamawiającego
warunków

w

ogłoszeniu

zamówienia.

o

zamówieniu

Informacje

zawarte

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.
2.

W

przypadku

wspólnego

ubiegania

się

o

zamówienie

przez

wykonawców,

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4a do
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SIWZ.
4.

Zamawiający żąda

wskazania przez

wykonawcę części

zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
5.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 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
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez
zamawiającego.

6.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9.

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

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 SIWZ albo
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają

błędy

lub

budzą

wskazane

przez

zamawiającego

wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
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podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art.24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.
§ 10. Język
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
§ 11. Sposób porozumiewania się w postępowaniu oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.

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 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz.
147 i 615).
Dokonany przez

Wykonawcę wybór

sposobu

złożenia informacji/oświadczeń/

dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę
wymagań

w

zakresie

pisemnej

formy

oferty

oraz

obowiązku

zachowania

charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w § 7.
2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie biegu terminu składania
wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma obowiązek udzielenia
odpowiedzi.
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4.

Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ
i odpowiedzi uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby
adresata faksem, elektronicznie lub został doręczony w inny sposób do siedziby
Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając oświadczenie, wniosek, zawiadomienie
oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, za pomocą faksu lub
elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub poinformować
o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.

5.

Osobą

uprawnioną

do

kontaktu

z

Wykonawcami

jest:

Wiesław

Mil

e-mail

zszprojekt.fachowcy@gmail.com lub w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godzinach 700 – 1500.
6.

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego,
37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9,
tel. (16) 6487574 , fax (16) 6487406

§ 12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 13. Termin związania ofertą
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

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 niż 60 dni.

§ 14. Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 6 do SIWZ
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
(art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ)
- oświadczenie

wykonawcy

dotyczące

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4a do SIWZ)
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- opcjonalnie,

pełnomocnictwo

postępowaniu

wykonawcę

dla

lub

osoby

reprezentującej

pełnomocnictwo

dla

osoby

w

niniejszym

lub

podmiotu

reprezentującego kilku wykonawców składających ofertę wspólną (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza).
- w

przypadku

polegania

potwierdzające,

że

na

zasobach

Wykonawca

będzie

innych

podmiotów

dysponowała

tymi

–

dokumenty

zasobami,

np.

zobowiązanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej SIWZ.
2.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna
zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku
polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie
elektronicznej.

3.

Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty
na komputerze lub maszynie do pisania.

4.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.

5.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów

przez

osobą

nie

wymienioną

w

dokumencie

rejestracyjnym

wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
6.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.

Jeżeli

wykonawcę

reprezentuje

pełnomocnik,

wraz

z

ofertą

składa

się

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Strony

oferty

powinny

być

ponumerowane

i

zabezpieczone

przed

zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się
oferta,

winna

posiadać

oznaczenie:

PRZETARG

„Dostawa

wyposażenia

pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej” Dot. Cz …… Nie
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
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Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty
należy

dołączyć

także

pełnomocnictwo

w

oryginale

lub

w

postaci

kopii

poświadczonej notarialnie.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu
oferty

przed

terminem

składania

ofert

określonym

w

niniejszej

SIWZ.

Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego

opatrzonej

napisem:

PRZETARG

„Dostawa

wyposażenia

pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej” oraz pełną
nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”. Do wniosku

o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy

stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został
podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14. Elementy

oferty,

które

Wykonawca

zamierza

zastrzec

jako

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.)

powinny

zostać

umieszczone

w

odrębnej,

zaklejonej

kopercie

(lub

zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej
do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że
dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków
wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym
potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) określona
informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki,
tj.:
•

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
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•

jest informacją techniczną, technologiczną, organizacyjną przedsiębiorstwa lub
inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,

•

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności tej
informacji.

15. Zamawiający żąda

wskazania

przez

wykonawcę

części

zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
§ 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (parter) –
ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk

2.

Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2018 r, o godz. 1000

3.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone
niezwłocznie bez otwierania.

4.

Otwarcie

ofert

o godz. 10
5.

nastąpi

w

siedzibie

Zamawiającego

dnia

17.09.2018

r,

30

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)

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

§ 16. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca poda cenę oddzielnie dla Części zamówienia, na którą składana jest
oferta

za

wykonanie

zamówienia

w

Formularzu

ofertowym,

stanowiącym

załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana
w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena oferty zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała
zmianom.
4. Ocenie podlegać będzie całkowita Cena brutto oferty, osobno dla każdej z części
zamówienia.
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5. Zgodnie z art. 91 ust 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór

oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u

zamawiającego

obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku. - Informacje o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp wykonawca podaje
w formularzu ,,Oferta”.
§ 17. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:

Dla poszczególnych części, oceniane indywidualnie:
L.p.

Maksymalna liczba punktów
(waga)
60

Kryterium

1.

Cena

2.

Okres gwarancji

30

3.

Czas reakcji serwisowej

10
RAZEM

100

1. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 60 pkt. Najwyższą liczbę
punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według
poniższego wzoru:
najniższa cena brutto
z pośród złożonych
(nie odrzuconych) ofert
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------- x 60 pkt.
cena oferty ocenianej
2. Kryterium

„Okres

gwarancji”

obejmuje

udzielenie

gwarancji

na

przedmiot

zamówienia i zostanie ocenione na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie
okresu gwarancji podanego w pełnych miesiącach.
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Minimalny

wymagany

przez

Zamawiającego

okres

gwarancji

wynosi

12 miesięcy.
Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 12
miesiące Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w

formularzu ofertowym

pola

określającego okres gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na
okres 12 m-cy i do oceny zostanie przyjęta wartość 0 pkt.
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 36 miesięcy
zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie
wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.
Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją:
1) za zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy

- 0 pkt.

2) za zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące

- 15 pkt.

3) za zaoferowanie okresu gwarancji 36 miesięcy i więcej - 30 pkt.
Najwyższa liczba punktów jakie można uzyskać w tym kryterium to 30 pkt.
3. Kryterium ,,Czas reakcji serwisowej”
W zakresie kryterium ,,Czas reakcji serwisowej” wykonawca będzie zobowiązany do
świadczenia serwisu gwarancyjnego przez cały okres na jaki zostanie udzielona
gwarancja.
Przez czas reakcji serwisowej rozumiany jest czas pomiędzy zgłoszeniem o awarii drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy a przyjazdem serwisanta
do miejsca dostarczenia urządzenia i podjęcia czynności zmierzających do jego
naprawy.
W przypadku zgłoszenia o awarii dokonanego przed dniem ustawowo wolnym od pracy od Wykonawcy wymaga się podjęcia czynności zmierzających do naprawy w pierwszym
dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
Ocena wg tego kryterium dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą
w Formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga określenia czasu reakcji serwisowej w pełnych godzinach
zegarowych.
Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją:
1) za zagwarantowanie czasu reakcji serwisowej do 48 godzin - 10 pkt.
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2) za zagwarantowanie czasu reakcji serwisowej powyżej 48 godzin - 0 pkt.
W ramach tego kryterium oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnego czasu reakcji serwisowej otrzyma 0 pkt.
natomiast do umowy zostanie wpisany czas reakcji serwisowej - 72 godziny.
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisowej wynosi
72 godziny.
W sytuacji, gdy Wykonawca poda czas reakcji serwisowej dłuższy niż 72 godziny
Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Punkty otrzymane przez daną ofertę w każdym z kryteriów zostaną do siebie dodane.
Wynik stanowić będzie liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta w niniejszym
postępowaniu.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą
liczbę punktów.
§ 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia,
w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie
informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.
3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed zawarciem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę

regulującą

współpracę

wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
4. W

przypadku,

gdy

wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertą

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.
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§ 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 20. Istotne postanowienia umowy
1.

Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik
nr 8 do SIWZ

2.

Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w następujących
przypadkach:
1) dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku,
gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany sprzęt
(jego elementy) nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu
umowy lub zaprzestano jego produkcji. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią,
pisemną
o

zgodą

parametrach

przedstawionych
Wykonawcy.

Zamawiającego,
technicznych
w

ofercie

Obowiązek

możliwość

co

dostarczenia

najmniej

Wykonawcy,
pisemnego

w

równych
cenie

zamienników,

lub

lepszych

wynikającej

poinformowania

z

od

oferty

Zamawiającego

o konieczności zamiany oferowanego sprzętu na inny w związku z brakiem jego
dostępności

na

rynku

i

uzyskanie

pisemnej

zgody

Zamawiającego

na

proponowaną zamianę spoczywa na Wykonawcy.
2) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.
§ 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Podmiotom, o którym mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp dla postępowań poniżej kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
§ 22. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje:
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1)

Zawarcia umowy ramowej

2)

Udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp

3)

Rozliczenia w walutach obcych

4)

Przeprowadzenia aukcji elektronicznej

5)

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

6)

Składania ofert w postaci elektronicznej

3. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu
wyjaśnień wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
§ 23. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Miernik parametrów instalacji
elektrycznych (OPZ)
Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Zestaw ćwiczeniowy stanowiący
wyposażenie

stanowiska

laboratoryjnego

dla

przeprowadzania

badań

i

pomiarów

z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki (OPZ)
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Kasa fiskalna (OPZ)
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
Załącznik nr 9 – Klauzula RODO
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Załącznik nr 1 –
Opis Przedmiotu Zamówienia – Miernik parametrów instalacji
elektrycznych (OPZ)

Dostawa, uruchomienie i przetestowanie w zakresie zapewniającym prawidłowe
działanie i użytkowanie miernika parametrów instalacji elektrycznych.

Podstawowe minimalne wymagania techniczne miernika parametrów instalacji
elektrycznych:

Miernik parametrów instalacji elektrycznych
Miernik musi umożliwiać pomiar:
- impedancji pętli zwarcia:
- możliwość pomiaru dużym prądem min. 20A,
- bez wyzwalania wyłącznika RCD o prądzie różnicowym ≥ 30mA,
- automatyczne wyliczenie prądu zwarciowego,
- pomiar gniazd jednofazowych z wykorzystaniem adaptera wtyczki Uni-schuko
znajdującego się na wyposażeniu miernika,
- zakres napięć pomiarowych od 95V do 440V lub większych,
- badania wyłączników RCD
- typu AC, A, F, B zwykłych i selektywnych,
- możliwość badania wyłączników o I∆n 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA,
- z jednoczesnym pomiarem różnicowego prądu zadziałania i czasu zadziałania,
- pomiar czasu zadziałania wyłącznika dla 0.5I∆n, 1I∆n, 2I∆n, 5I∆n,
- pomiar napięcia dotykowego UB oraz rezystancji przewodu ochronnego RE bez
wyzwalania wyłącznika,
- rezystancja izolacji
- napięcia pomiarowe 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V,
- górna granica zakresu pomiarowego nie niższa niż 2GΩ,
- zabezpieczenie miernika przed obecnością i pojawieniem się napięcia na obiekcie,
- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu
pomiaru,
- pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
- pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
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- pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200mA,
- możliwość kalibracji przewodów pomiarowych,
- rezystancja uziemienia
- pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,
- nie wymaga doprowadzania zasilania z sieci podczas pomiaru.
- pomiar napięcia, natężenia prądu, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej
w obwodzie jednofazowym.

Miernik musi umożliwiać pomiar natężenia oświetlenia po zastosowaniu odpowiedniego
adaptera dołączonego do miernika.
Wymagane wyposażenie miernika:
- akumulator i ładowarka u celu umożliwienia szybkiego ładowania z sieci,
- przewody i sondy do pomiaru rezystancji uziemienia zgodne z metodą pomiarową
miernika,
- adapter umożliwiający podłączenie i pomiar gniazd jednofazowych stosowanych
w Polsce,
- adapter do pomiaru natężenia oświetlenia,
- cęgi pomiarowe współpracujące z miernikiem do pomiaru parametrów obwodów,
- zestaw pojedynczych sond umożliwiający jednoczesne podłączenie do przewodów L,
N, PE, wraz z krokodylkami.

Miernik musi posiadać menu i opisy funkcji w języku polskim.
Miernik musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat kalibracji.

Wykonawca wymaga wykonania usługi uruchomienia mierników parametrów instalacji
elektrycznych w obecności wyznaczonego pracownika.

Szacowany czas realizacji zamówienia:

-

dostarczenie, uruchomienie i przetestowanie mierników w siedzibie Zamawiającego
w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2018 r.

Dodatkowe wymagania:
Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą zgodne z obowiązującymi
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normami i będą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacji, licencje
itp.
Wszystkie koszty związane z realizacją zadania ponosi wykonawca i należy je ująć
w cenie ofertowej.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy, oraz
wszystkie

inne

koszty

(w

tym

niezbędne

opłaty,

koszty

dostawy

do

siedziby

Zamawiającego) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
SIWZ wraz z załącznikami.

Miejsce dostawy:
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
mierników

do

wskazanego

przez

Zamawiającego

pomieszczenia

Zespołu

Szkół

Zawodowych w Przeworsku, ul. Krasickiego 9 oraz ich uruchomienie w obecności
wyznaczonego pracownika.

Wraz z urządzeniami dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim oraz pełna
dokumentacja obsługowo-techniczna.
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Załącznik nr 2 –
Opis Przedmiotu Zamówienia – Zestaw ćwiczeniowy stanowiący wyposażenie
stanowiska laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów
z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki (OPZ)

Dostawa

zestawów

ćwiczeniowych

stanowiących

wyposażenie

stanowiska

laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu podstaw
elektrotechniki i elektroniki.

Podstawowe

minimalne

wymagania

techniczne

zestawu

ćwiczeniowego

stanowiącego wyposażenie stanowiska laboratoryjnego dla przeprowadzania
badań i pomiarów z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki:

Zestaw

ćwiczeniowy

stanowiący

wyposażenie

stanowiska

laboratoryjnego

dla

przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki.
Zestaw powinien mieć konstrukcję modułową o następujących cechach:
1. Moduł główny zawierający:
• Zasilacze napięć stałych: symetryczny ±5V, symetryczny ±12V, symetryczny
regulowany w sposób ciągły w zakresie od ±3V do ±18V. Każdy z zasilaczy powinien
posiadać zabezpieczenie przed przeciążeniem.
• Symetryczny

zasilacz

napięcia

przemiennego

2

x

9V

zabezpieczony

przed

przeciążeniem.
• Generator sygnałowy o przebiegu prostokątnym – standard TTL o częstotliwości
regulowanej w sposób ciągły w przedziale od 1Hz do 10kHz i obciążalności minimum
10 bramek TTL standard.
• Generator funkcyjny przebiegu sinus, prostokąt i trójkąt o częstotliwości regulowanej
w sposób ciągły w zakresie od 10Hz do 100kHz i napięciu regulowanym w sposób
ciągły od 0V do 9V (wartość międzyszczytowa) przy obciążeniu 50Ω.
• Cyfrowy woltomierz napięcia stałego o zakresach: 2V, 200V.
• Cyfrowy amperomierz prądu stałego o zakresach: 0,2mA, 2A.
• Diodowe wskaźniki stanów logicznych: co najmniej 10 wskaźników LED niezależnych.
• Wskaźniki 7-segmentowe: 2 szt. wyposażone w dekoder kodu BCD na kod 7segmentowy.
• Uniwersalną płytę montażową z punktami połączeniowymi.
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2. Moduły wymienne dedykowane do wykonywania pomiarów i badań w następującym
zakresie:
• pomiary rezystancji
• pomiary napięcia i prądu stałego
• pomiary napięcia i prądu przemiennego
• wykorzystanie prawa Ohma
• wykorzystanie I i II prawa Kirchhoffa
• pomiary mostkiem Wheatstone’a
• pomiar mocy w obwodzie prądu stałego
• badanie stanów nieustalonych w obwodach RC i RL
• badanie zmiennoprądowych obwodów RL, RC, RLC
• badanie szeregowego i równoległego obwodu rezonansowego
• pomiar mocy w obwodzie prądu przemiennego
• pomiary charakterystyki diod: prostowniczej, Zenera, LED, fotodiody
• badanie

prostowników

jednopołówkowych,

dwupołówkowych

(dwudiodowych

i mostkowych), z wyjściem symetrycznym
• badanie układów prostowniczych sterowanych i niesterowanych
• badanie stabilizatorów napięcia
• pomiar charakterystyk tranzystora bipolarnego
• badanie wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym w układzie WE, WB, WK
• pomiar charakterystyk tranzystora unipolarnego JFET i MOSFET
• badanie wzmacniacza z tranzystorem JFET w układzie CS i CD oraz tranzystorem
MOSFET w układzie CS
• pomiar charakterystyk wzmacniacza operacyjnego
• badanie

wzmacniacza

odwracającego,

nieodwracającego,

różnicowego,

różniczkującego, całkującego, sumatora.
• badanie filtra górnoprzepustowego, dolnoprzepustowego, pasmowoprzepustowego
• badanie

przerzutnika

Schmitta,

komparatora,

multiwibratora

monostabilnego

i astabilnego
• badanie bramek logicznych: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR.
• badanie układów kombinacyjnych: bramki NOR, NAND, XOR, komparatora
• badanie półsumatora i sumatora
• badanie kodera i dekodera
• badanie dekodera BCD na kod 7-segmentowy
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• badanie multipleksera i demultipleksera
• badanie przerzutników: RS, D, JK
• badanie rejestrów
• badanie liczników: modulo 8 i BCD

Szacowany czas realizacji zamówienia:

-

dostarczenie

zestawów

laboratoryjnego

do

ćwiczeniowych

siedziby

stanowiących

Zamawiającego

w

wyposażenie

nieprzekraczalnym

stanowiska
terminie

do

29.10.2018 r.

Dodatkowe wymagania:
Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą zgodne z obowiązującymi
normami i będą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacji, licencje
itp.
Wszystkie koszty związane z realizacją zadania ponosi wykonawca i należy je ująć
w cenie ofertowej.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy, oraz
wszystkie

inne

koszty

(w

tym

niezbędne

opłaty,

koszty

dostawy

do

siedziby

Zamawiającego) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
SIWZ wraz z załącznikami.

Miejsce dostawy:
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
zestawów ćwiczeniowych stanowiących wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do
wskazanego

przez

Zamawiającego

pomieszczenia

Zespołu

Szkół

Zawodowych

w Przeworsku, ul. Krasickiego 9.

Wraz z urządzeniami dostarczona zostanie instrukcje obsługi w języku polskim oraz pełna
dokumentacja obsługowo-techniczna.
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Załącznik nr 3 –
Opis Przedmiotu Zamówienia – Kasa fiskalna (OPZ)

Dostawa, uruchomienie i przeprowadzenia szkolenia wraz z praktycznymi
ćwiczeniami na dostarczonych kasach fiskalnych
Podstawowe minimalne wymagania techniczne kasy fiskalnej:
Parametr urządzenia
Mechanizm drukujący

•
•
•
•
•

Specyfikacja
mechanizm termiczny
szerokość papieru 57mm
długość rolek: min 30 metrów
funkcja oszczędzania papieru
podwójna szerokość i podwójna wysokość w nagłówku

Elektroniczna kopia

•

karta SD lub microSD

Wyświetlacz operatora

• graficzny LCD

Wyświetlacz klienta

•

graficzny LCD

Interfejsy/komunikacja

•
•
•
•
•

LAN
3 x RS232
USB Host
USB klient
złącze sterowania szufladą

Klawiatura

•

minimum 30 klawiszy

Zasilanie

• sieciowe 230V
• wewnętrzny akumulator

Baza towarowa

• minimum 10 000 PLU
• obsługa dodatkowych kodów kreskowych
• obsługa zestawów towarów

Nazwa towaru

• minimum 40 znaków

Rabaty/narzuty

• kasa wina posiadać funkcje rabatów / narzutów

Kasjerzy

• minimum 30 operatorów z definiowaną nazwą
• zabezpieczenie hasłem
• system uprawnień

Grupy towarowe

• minimum 99 programowanych grup

Opakowania zwrotne

• pełna obsługa opakowań zwrotnych
• 64 definiowanych rodzajów opakowań

Formy płatności

• 8 definiowanych form płatności
• obsługa EURO
• typy form płatności: gotówka, karta, czek, bon/talon,
kredyt, waluta
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Jednostki miary

• minimum 15 jednostek

Bufor on-line

• minimum 15 000
• możliwość współpracy z programem sprzedażowym

Stawki podatkowe

• 7 programowalnych stawek

Kasa fiskalna musi posiadać możliwość wykonywania raportów okresowych
w trybie niefiskalnym
Raporty fiskalne

Raporty niefiskalne

Statystyki

1.

• raport dobowy
• raport okresowy
• raport miesięczny
Między innymi:
• rozbudowane statystyki sprzedaży (ilościowo - wartościowe)
• statystyki grup towarowych
• statystyki kasjerów
• statystyki opakowań zwrotnych
• statystyki form płatności
• statystyki rabatów / narzutów
• raport zmianowy
• raport wpłaty do kasy
• raport wypłaty z kasy
• raport stanu kasy
• raport serwisowy
• możliwość definiowania zestawów raportów
Między innymi:
• raport sprzedaży PLU
• raport zestawów towarów
• raport kasjerów
• raport grup towarowych
• raport opakowań
• raport płatności
• raport rabatów
• raport podglądowy
• raport godzinowy

Kasa fiskalna musi posiadać możliwość importu i eksportu ustawień konfiguracji i baz
danych na i z pendrive.

2.

Kasa fiskalna musi posiadać możliwość wykonywania raportów okresowych w trybie
niefiskalnym.

3.

Wykonawca

wymaga

wykonania

usługi

uruchomienia

kasy,

przeprowadzenia

szkolenia wraz z praktycznymi ćwiczeniami w czasie godzin pracy szkoły dla 3 osób.
Szkolenie musi być wykonane na dostarczonych urządzeniach przed terminem
podpisania

protokołu

końcowego

dostawy.

Szkolenie

wraz

z

ćwiczeniami

praktycznymi obejmie między innymi obsługę kasy, podstawową obsługę serwisową
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(przywracanie kasy do stanu fabrycznego, zerowanie i programowanie bazy,
wykonywanie kopii zapasowej baz danych na komputerze). Szkolenie musi trwać, co
najmniej 4 godziny zegarowe.
4.

Wykonawca dołączy do kasy instrukcje obsługi w języku polskim z odpowiednim
oprogramowaniem

do

komunikacji

z

kasą

umożliwiające

między

innymi

odczytywanie, edytowanie, programowanie i zapis danych z i do kasy.
Oprócz wyżej wymienionych parametrów kasy muszą:
- posiadać ważne potwierdzenie o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z
późniejszymi zmianami) oraz będą mogły być przystosowane do spełnienia wymogów
określonych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja
2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206)
- spełniać również kryteria i warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r.
poz. 363)
Szacowany czas realizacji zamówienia:

-

dostarczenie,

uruchomienie

i

przeprowadzenia

szkolenia

wraz

z

praktycznymi

ćwiczeniami w czasie godzin pracy szkoły dla 3 osób w siedzibie Zamawiającego
w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2018 r.

Dodatkowe wymagania:
Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą zgodne z obowiązującymi
normami i będą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacji, licencje
itp.
Wszystkie koszty związane z realizacją zadania ponosi wykonawca i należy je ująć
w cenie ofertowej.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy, oraz
wszystkie

inne

koszty

(w

tym

niezbędne

opłaty,

koszty

dostawy

do

siedziby

Zamawiającego) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej
SIWZ wraz z załącznikami.
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Miejsce dostawy:
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
uruchomienia kas, przeprowadzenia szkolenia we wskazany przez Zamawiającego
pomieszczeniu Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, ul. Krasickiego 9.

Wykonawca wymaga wykonania usługi uruchomienia kasy, przeprowadzenia szkolenia
wraz z praktycznymi ćwiczeniami w czasie godzin pracy szkoły dla 3 osób. Szkolenie musi
być wykonane na dostarczonych urządzeniach przed terminem podpisania protokołu
końcowego dostawy. Szkolenie wraz z ćwiczeniami praktycznymi obejmie między innymi
obsługę kasy, podstawową obsługę serwisową (przywracanie kasy do stanu fabrycznego,
zerowanie i programowanie bazy, wykonywanie kopii zapasowej baz danych na
komputerze). Szkolenie musi trwać, co najmniej 4 godziny zegarowe.

Wraz z urządzeniami dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim oraz pełna
dokumentacja obsługowo-techniczna.
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Załącznik nr 4 –
Wzór oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp

………………...…………………….
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Dostawę wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni
ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku"
DOTYCZY CZĘŚCI …….……….. (wskazać część)

Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
(imię, nazwisko,)

działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) .

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:
Oświadczenie dotyczące wykonawcy: Uwaga jeśli punkt 3 nie ma zastosowania
należy go przekreślić.
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
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2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………..…………………………………………………………………..………..…………...........……………………

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

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)

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.

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)
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Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)
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Załącznik nr 4a –
Wzór oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp

………………...…………………….
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Dostawę wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni
ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku"
DOTYCZY CZĘŚCI …….……….. (wskazać część)
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
(imię, nazwisko,)

działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia) .
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Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)
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Załącznik nr 5 –
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

…………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Dostawę wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni
ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku"

DOTYCZY CZĘŚCI …….……….. (wskazać część)

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oświadczam, że:
• nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.)
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w w/w. postępowaniu *
• należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu: *
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..........

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..........
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3. ……………………………………………………………………………………………………………………………..........

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z w/w wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

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

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

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

……………......…….……. dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis)

Uwaga:
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).
2. Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
1.

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 –
Wzór formularza ofertowego

……………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki
i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku"

Oferta złożona przez:
Dane wykonawcy:

L.p.
1.

Nazwa firmy:

2.

Imię i Nazwisko:
(w przypadku
gdy ofertę składa
osoba fizyczna)

3.

Siedziba (adres):

4.

Osoba/osoby
upoważnione do
złożenia oferty:

5.

Numer REGON:

6.

Numer NIP:

7.

Numer telefonu:

8.

Numer faxu:

9.

E-mail:

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa wyposażenia pracowni
podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku"

Oferuję/emy realizację poniższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ
w zakresie:
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Część I*
dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych
z uruchomieniem i przetestowaniem
zgodne z opisem załącznika nr 1 do SIWZ

1)

Za następująca cenę:

L.p.

Przedmiot
(zgodnie z opisem)

Ilość

Miernik parametrów
instalacji elektrycznych

1.

Cena netto

Stawka
Cena brutto
VAT (%)

Proponowany
przez
Wykonawcę
producent oraz
model
urządzenia

2

Kwota brutto ……………. (słownie złotych: ................................................................... )
2)

Udzielamy pełnej gwarancji Zamawiającemu na okres ……… miesięcy.

3)

Czas reakcji serwisowej ……… godzin.

Część II*
dostawa zestawów ćwiczeniowych stanowiących wyposażenie stanowiska
laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów
z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki
zgodne z opisem załącznika nr 2 do SIWZ

1)

Za następująca cenę:

L.p.

1.

Przedmiot
(zgodnie z opisem)

Ilość

Zestaw ćwiczeniowy
stanowiący wyposażenie
stanowiska laboratoryjnego
dla przeprowadzania badań
i pomiarów z zakresu
podstaw elektrotechniki i
elektroniki

2

Cena netto

Stawka
Cena brutto
VAT (%)

Proponowany
przez
Wykonawcę
producent oraz
model
urządzenia
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Kwota brutto ……………. (słownie złotych: ................................................................... )
2)

Udzielamy pełnej gwarancji Zamawiającemu na okres ……….. miesięcy.

3)

Czas reakcji serwisowej ……… godzin.

Część III*
dostawa kas fiskalnych oraz ich uruchomienie
i szkolenie wraz z ćwiczeniami praktycznymi
zgodne z opisem załącznika nr 3 do SIWZ

1)

Za następująca cenę:

L.p.

1.

Przedmiot
(zgodnie z opisem)

Kasa fiskalna

Ilość

Cena netto

Stawka
Cena brutto
VAT (%)

Proponowany
przez
Wykonawcę
producent oraz
model
urządzenia

10

Kwota brutto ……………. (słownie złotych: ................................................................... )
2)

Udzielamy pełnej gwarancji Zamawiającemu na okres ……….. miesięcy.

3)

Czas reakcji serwisowej ……… godzin.

Jednocześnie oświadczamy, że:
1. Wykonamy zamówienie najpóźniej do 29.10.2018 r. Dotyczy części 1 i/lub części 2
i/lub części 3*.
2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy w pełni SIWZ, nie wnosimy do jej treści
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.
4. Oferowany przedmiot zamówienia będzie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń,
bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie będzie przedmiotem praw osób
trzecich.
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5. Uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędnego oceny ryzyka , trudności i okoliczności,
jakie mogą wpłynąć na realizację zamówienia.
6. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy będzie Pan/Pani: .....................................................................................
tel.: ....................................................
e-mail: ................................................
8. Uważam(y) się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
10.

Wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym

zakresie (należy wskazać część zamówienia):
.........................................................................................................................
(Część zamówienia)

.........................................................................................................................
Nazwa (firmy) podwykonawców

11. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte
na stronach nr: ................................................................................................
Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenie przez nas informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeśli dotyczy).
12. Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że
dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp,
ustanowiliśmy pełnomocnika, którym jest ............................................................
13. Oświadczam, że:
Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:
Jestem mikro przedsiębiorcą
Jestem małym przedsiębiorcą
Jestem średnim przedsiębiorcą
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Żadne z powyższych
14. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczam, że wybór oferty**:
Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
a)

wskazuję nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

b)

wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ………………….……...………….……………

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto, tj., w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego
przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.

15. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuję bezpłatne i ogólnodostępne bazy
danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), z których Zamawiający może
uzyskać (samodzielnie pobrać) oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 2,
§ 5 i § 7 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):
1)

………………..………………………………………………………………………

2)

………………..………………………………………………………………………

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)
17. Oświadczam, iż znana jest mi treść załącznika nr 9 do SIWZ (Klauzula
RODO)
1) rozporządzenie 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).
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2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszą ofertę wraz z załącznikami i dokumentami składamy na ……………. kolejno
ponumerowanych stronach.

……………………….……. dnia ………………..…….……. r.
(miejscowość),

…………………………………………………
(podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych
do składania oferty)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu
.....................................................
(nazwa Podmiotu, na zasobach
którego polega Wykonawca)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
DOTYCZY CZĘŚCI …….……….. (wskazać część)
Ja niżej podpisany …………………………………………….……..……………….…...…………..…………… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym do reprezentowania:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów w zakresie:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……
(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……
(nazwa Wykonawcy)

na

potrzeby realizacji

zamówienia pn. "Dostawa

wyposażenia pracowni

podstaw

elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku"
Oświadczam, iż :
a) sposób wykorzystania udostępnionych przez mnie zasobów przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………
b) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący
………………………………………………………………………………………….………………………………………………
c) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący
………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………….…….

dnia ………………..…….……. r.

…………………………………………

(miejscowość),

(podpis

upoważnionej do reprezentacji

Podmiotu/osoby
Podmiot)
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Załącznik nr 8 –
Wzór umowy dla Części 1, 2 i 3 zamówienia
UMOWA nr ……………/PR5/2018/ZSZ
zawarta w dniu ………………………………… r. pomiędzy:
Powiatem Przeworskim, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, NIP: 794 16 91 448,
reprezentowanym

przez

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Zawodowych

w

Przeworsku,

ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk - Stanisława Mrugałę na podstawie upoważnienia
z dnia 30.11.2016 r. wydanego przez Zarząd Powiatu w Przeworsku na podstawie
Uchwały nr 75/31/16 z dnia 24.11.2016 r.
zwanym dalej „Zamawiającym”
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
z siedzibą w ............... przy ulicy ................. , wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS ...................... NIP .......................................... REGON; ...................................
reprezentowanym przez:
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEilDG)
Imię i nazwisko .....................działającym pod firmą .................. z siedzibą w .............
przy ulicy .........................,

wpisanym

o Działalności Gospodarczej, NIP

do

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

REGON

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą",
który

został

wyłoniony

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) zwaną dalej
ustawą Pzp, na:
„Dostawę wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla
Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku" w
części I - dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem
i przetestowaniem*
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części II – dostawa zestawów ćwiczeniowych stanowiących wyposażenie stanowiska
laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu podstaw
elektrotechniki i elektroniki*
części

III

-

dostawa

kas

fiskalnych

oraz

ich

uruchomienie

i

szkolenie

wraz

z ćwiczeniami praktycznymi *
realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych
z

uruchomieniem

i

przetestowaniem

/

zestawów

ćwiczeniowych

stanowiących

wyposażenie stanowiska laboratoryjnego dla przeprowadzania badań i pomiarów
z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki / kas fiskalnych oraz ich uruchomienie
i szkolenie wraz z ćwiczeniami praktycznymi* na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem
ofertowym oraz ofertą wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy
i będącymi jej integralną częścią.
2. Szczegóły dotyczące producenta, marki, typu i parametrów technicznych wyposażenia
zawiera oferta Wykonawcy, o której mowa w ust.1.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wszelkich wad
fizycznych i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich.
§2
Wartość umowy i warunki płatności
1. Cena określona w Umowie obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY
zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę
………… netto (słownie złotych: .............................................................................. )
podatek VAT ……. % ………… (słownie złotych: ......................................................... )
………… brutto (słownie złotych:............................................................................. )
tj. określoną w ofercie WYKONAWCY z dnia ………………..
3. Wykonawca wystawi fakturę wg schematu:
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Nabywca:
Powiat Przeworski
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
NIP: 794 16 91 448
Odbiorca:
Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Ignacego Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk
4. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po dokonaniu
protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być
wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto dostawy.
5. Odbiór dostawy musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.
6. Zaplata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
Termin wykonania Umowy
1. WYKONAWCA

zobowiązuje

się

do

dostarczenia

przedmiotu

Umowy,

w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2018 r.
Kompletny przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony przez WYKONAWCĘ na
adres: Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku, ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk.
2. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego
w niniejszej Umowie terminu WYKONAWCA dostarczył, uruchomił, przetestował
i dokonał szkolenia* przedmiotu Umowy w miejscu wskazanym w ust, 1 niniejszego
paragrafu.
3. Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu wyłącznie w dni robocze w godzinach 800 - 1500.
§4
GWARANCJA l WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ
Z TYTUŁU GWARANCJI l RĘKOJMI
1.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze …………
miesięcy (zgodnie z ofertą) liczonej od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego końcowego bez zastrzeżeń.

2.

Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie
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przedmiotu umowy na nowy wolny od wad, albo na jego naprawie.
3.

Potrzeby napraw lub wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wskazane w § 6 ust. 1, drogą
elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy:…………………………

4.

W przypadku zgłoszenia o awarii dokonanego przed dniem ustawowo wolnym od
pracy - od Wykonawcy wymaga się podjęcia czynności zmierzających do naprawy
w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną
otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej
lub wymiany (zgłoszonej reklamacji).
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego
będzie domniemywał, że dotarło ono do Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że
z przyczyn technicznych było to niemożliwe.

6.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany
przez niego sposób doprowadzenia do zgodności z umową wadliwego przedmiotu
umowy (wymiana albo naprawa).

7.

W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie
punkt serwisowy) uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na
miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w punkcie serwisowym albo
zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.

8.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż
………… (zgodnie z ofertą) godziny, liczonych od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby
naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego;
2) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego;
3) usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty
i godziny przystąpienia do usuwania usterki. Transport urządzenia „do" i „z"
naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy;
4) jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 3) niniejszego paragrafu nie
może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na
piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego,
do 21 dni kalendarzowych;
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5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie,
Zamawiający może powierzyć naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

koszty

zastępczego

usunięcia

awarii,

poniesione

przez

Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty
praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego;
9.

Naprawy

gwarancyjne

będą

dokonywane

w

siedzibie

Zamawiającego

albo

Wykonawcy lub w punkcie serwisowym, realizującym zobowiązania gwarancyjne
Wykonawcy wobec Zamawiającego, wskazanym w ofercie.
10. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia
w siedzibie Zamawiającego możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też
konieczność dokonania naprawy w punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy.
11. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu
umowy w związku z dokonywaniem naprawy gwarancyjnej lub wymiany ponosi
Wykonawca.
12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady
przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie
doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim
przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14
dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej,
o której mowa w § 5 ust.3 umowy.
13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
z tytułu gwarancji.
14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom
lub wyłączeniom.
§5
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

-

za naruszenie terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 1
w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki,

-

za naruszenie terminu przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości
50 zł. za każdy dzień zwłoki,

-

za niedotrzymanie podanego w § 4 niniejszej umowy czasu wykonania działań
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serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki.
2.

Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od
niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego
odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy.

3.

W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu
ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
karę umowną o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości
poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej
mu ceny sprzedaży.

6.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać
złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości
o

wystąpieniu

okoliczności

determinującej

odstąpienie

od

umowy,

tj.

m.in.

w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub
nie będzie wykonywał umowy z należytą starannością i rzetelnością.
§6
Pozostałe warunki wykonania dostawy
1.

W

sprawach

związanych

z

wykonaniem

niniejszej

Umowy,

do

kontaktów

z WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY wyznacza: …………………………………………
a WYKONAWCA wyznacza: …………………………………………………………….
2.

O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie
powiadomią

się

wzajemnie.

Szkody

powstałe

w

wyniku

niedopełnienia

tego

obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.
§7
Postanowienia końcowe
1.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
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do treści oferty, dotyczących:
Zmiana w zakresie przedmiotu umowy
1) dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy na
skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany sprzęt (jego
elementy) nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy lub
zaprzestano jego produkcji. Dopuszcza się wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą
Zamawiającego,

możliwość

dostarczenia

zamienników,

o

parametrach

technicznych co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, w cenie wynikającej z oferty Wykonawcy. Obowiązek pisemnego
poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego sprzętu na
inny w związku z brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiającego na proponowaną zamianę spoczywa na Wykonawcy.
2) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.
3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastosowaniem art. 144 ustawy Pzp.

4.

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać
cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

5.

Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót
i dni ustawowo wolnych od pracy.

6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

7.

W sprawach spornych właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.

8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. SIWZ
2. Oferta Wykonawcy
3. Protokół zdawczo-odbiorczy
*) niepotrzebne skreślić

Projekt pn. Stawiamy na fachowców, realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
2014-2020RPPK.09.04.00-18-0008/17

50

Projekt współfnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Umowy

Protokół odbioru wykonania usługi dostawy ……………….
dotyczący Umowy nr ........../PR5/2018/ZSZ z dnia .............................

Protokół sporządzony dla dokonania odbioru dostawy wyposażenia pracowni podstaw
elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

1.

Protokół sporządzono w dniu: ...........................................................................

2.

Protokół dotyczy odbioru (częściowego/końcowego*)

3.

Termin realizacji usługi od: ......................do: ..........................

4.

Miejsce realizacji usługi: ....................................................................................
......................................................................................................................

5.

Zamawiający po analizie ilościowej i jakościowej dokonuje odbioru usługi objętej
umową bez uwag/z uwagami* i stwierdza, że zamówienie zostało zrealizowane
zgodnie/nie zgodnie* z zakresem określonym w umowie.

6.

Zamawiający dokonuje odbioru usługi szkoleniowej z następującymi uwagami
i zastrzeżeniami:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

7.

W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 6, strony ustaliły co
następuje:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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8.

Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na wystawienie przez Wykonawcę
faktury częściowej/końcowej* za wykonane zamówienie.

9.

Dokumenty przekazane Zamawiającemu związane z wykonanym zamówieniem:
a) ..................................................................................................................
b) ..................................................................................................................
c) ..................................................................................................................
d) ..................................................................................................................
e) ..................................................................................................................
f) ..................................................................................................................
g) ..................................................................................................................
h) ..................................................................................................................

10. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

Wykonawca

Zamawiający
Komisja do odbioru zamówienia

………………………………………..

…………………………………

…………………….…………..

…………………………………

…………………….……..

…………………………………

…………………….……..

(pieczęć i podpis)

Zatwierdził:

………………………………….
(pieczęć i podpis)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 – Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół
Zawodowych w Przeworsku jest: Dyrektor ZSZ w Przeworsku, ul. Krasickiego 9,
37-200 Przeworsk.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Zawodowych
w Przeworsku za pomocą adresu iod@powiatprzeworsk.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor ZSZ w Przeworsku - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Zawodowych
w Przeworsku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem
Szkół Zawodowych w Przeworsku przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Dyrektor ZSZ w Przeworsku.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
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a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
− zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach
sprawowania władzy
publicznej
przez
Administratora,
− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
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wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole
Szkół Zawodowych w Przeworsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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