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Znak sprawy: ZSiPOWŁ.261.3.2022 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie podstawowym bez negocjacji 

 
 
  
 
 

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół 
 i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu  

w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowców – inwestycją w lepszą przyszłość”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego:       
  

 
Województwo Łódzkie / Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego 

98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 
REGON: 472057626, NIP: 725-173-93-44  

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl    
tel. 43 822 44 12 

 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                
z. 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej SWZ, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowców – 
inwestycją w lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, w ramach działania XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie 
zawodowe. 
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określają 
formularze cenowe stanowiące następujące załączniki do SWZ: 
- załącznik nr 4 dla części nr 1 zamówienia, 
- załącznik nr 4a dla części nr 2 zamówienia, 
- załącznik nr 4b dla części nr 3 zamówienia, 
- załącznik nr 4c dla części nr 4 zamówienia, 
- załącznik nr 4d dla części nr 5 zamówienia. 
Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako minimalne 
wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła przedmiot zamówienia o lepszych parametrach.  
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń 
zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 
4. Wszystkie dostarczane pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać certyfikat 
CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii 
Europejskiej oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Deklaracja 
zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą. Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być 
zgodne z normą BHP. Tam, gdzie jest to możliwe, wymagana jest również zgodność wyposażenia 
z Polską Normą. 
5. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających 
fabryczne oznakowania producenta. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą 
minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne 
oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na opakowaniach muszą 
znajdować się oznakowania i opisy w języku polskim.  
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania opisującą funkcje oraz 
sposób eksploatacji dostarczonych pomocy oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane                        
w języku polskim (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji itp.) w postaci papierowej lub dostępnej 
w formie elektronicznej.  
 
 
 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wykonany z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte                  
w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. 
8. O ile nic innego nie wynika z innych postanowień SWZ lub formularzy cenowych, dla pomocy  
o jednostkowej wartości powyżej 500,00 złotych brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 
miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne 
(serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim). 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta oraz modelu oferowanego sprzętu dla: 
a) części nr 1 zamówienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
b) części nr 2 zamówienia w formularza cenowym stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ, 
c) części nr 3 zamówienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4b do SWZ, 
d) części nr 4 zamówienia w formularza cenowym stanowiącym załącznik nr 4c do SWZ, 
e) części nr 5 zamówienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4d do SWZ. 
 
Rozdział IV. Informacja o ofertach częściowych: 
  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na: 
 
Część nr 1 zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń 
wielofunkcyjnych i osprzętu komputerowego 
CPV: 30213300-8 Komputer biurkowy, 30213100-6 Komputery przenośne, 38652100-1 Projektory, 
30232110-8 Drukarki laserowe, 30237200-1 Akcesoria komputerowe 
 
Część nr 2 zamówienia – dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni zawodowej 
CPV 39160000-1 Meble szkolne, 39112000-0 Krzesła, 33192000-2 Meble medyczne 
 
Część nr 3 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu specjalistycznego –  
Symulatorów 
CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 33140000-3 Materiały 
medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 
 
Część nr 4 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu anatomiczno-zoologicznego 
CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 33140000-3 Materiały 
medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 
 
Część nr 5 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu zabiegowego 
CPV 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne, 33191100-6 Urządzenia 
sterylizujące, 33191110-9 Autoklawy 
 
Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone 
zamówienie jednemu Wykonawcy. 
 
Rozdział V. Informacja o zamówieniach, o których mowa w  art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp: 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
8 ustawy Pzp. 
 
Rozdział VI. Informacja o ofercie wariantowej: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
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Rozdział VIII. Termin wykonania zamówienia: 
 
a) części nr 1 zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: w terminie wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy, 
jednakże nie później niż 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
b) części nr 2 zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: w terminie wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy, 
jednakże nie później niż 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
c) części nr 3 zamówienia  
Termin wykonania zamówienia: w terminie wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy, 
jednakże nie później niż 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
d) części nr 4 zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: do 120 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
e) części nr 5 zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: w terminie wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy, 
jednakże nie później niż 35 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Rozdział IX. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy: 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z powodów wymienionych               
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 110 ust. 2 i art. 111 ustawy Pzp, tj.: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późniejszymi zmianami) – dalej k.k., 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a k.k., 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a k.k. lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późniejszymi zmianami) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późniejszymi zmianami), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a k.k., lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 k.k., 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 k.k., lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1745) – dalej u.s.p., 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 k.k., przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa   w art. 286 k.k., przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,             
o których mowa w art. 270–277d k.k., lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 u.s.p.  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa                 
w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                      
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,                                  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) – dalej u.o.k.k., złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego   z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu u.o.k.k., chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców z powodów wymienionych 
w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów art. 109 ust. 3, art. 110 ust. 2 i art. 111 
ustawy Pzp, tj.: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,                    
o którym mowa w rozdziale XXII k.k. lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII k.k., lub za odpowiedni czyn zabroniony 
określony w przepisach prawa obcego, 
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                   
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów; 
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające                
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego                     
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału                      
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
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10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu                         
o udzielenie zamówienia. 
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 
pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835) – zwanej dalej u.p.w.a. 
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.w.a., z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 u.p.w.a., z postępowania 
wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi                  
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. 
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 
17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 
78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                       
o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.; 
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                    
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                        
z późniejszymi zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji                     
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
u.p.w.a.; 
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a. 
5. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest 
prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami 
 
Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
 
Rozdział XI. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: 
 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. 
 
Rozdział XII. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
 
1. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,                   
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone zgodnie z rozdziałem XXIII pkt 15 SWZ. Brak jednoznacznego wskazania, 
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia              
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
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3. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późniejszymi zmianami) – dalej u.z.n.k., przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub                   
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wszystkich podjętych środków ochrony fizycznej               
i prawnej dotyczących zastrzeżenia części oferty, poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów       
i dokumentów. 
5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań w celu skutecznego zastrzeżenia 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający ujawni tę część oferty. 
6. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k., Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
Rozdział XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy                           
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden                              
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy 
załączyć do oferty: 
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa lub 
b) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej                       
i opatrzone własnoręcznym podpisem – jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym notariusza, poświadczającymi zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem      
w postaci elektronicznej. 
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 
Rozdział XIV. Podwykonawstwo: 
 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania całego zamówienia przez 
Wykonawcę. 
 
Rozdział XV. Komunikacja w postępowaniu: 
 
1. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu pośrednictwem pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP-u pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal  
2.Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów opisane są w rozdziale 
XXIII SWZ. 
3. Osoba wskazana do komunikowania się z Wykonawcami: Monika Szczepaniak tel. 43 822 44 12 
lub 883 995 076. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Rozdział XVI. Wyjaśnienia treści SWZ: 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa                    
w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 2. 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 
Rozdział XVII. Zebranie Wykonawców:  
 
1. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
2. Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  
3. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie 
treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  
 
Rozdział XVIII. Zmiana treści SWZ: 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ.  
Dokonaną zmianę SWZ udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Rozdział XIX. Przedłużenie terminu składania ofert: 
 
W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
 
Rozdział XX. Wycofanie oferty: 
 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. 
2. Sposób postępowania w przypadku wycofania oferty został opisany w Instrukcji. 
 
Rozdział XXI. Wadium: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział XXII. Termin związania ofertą: 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13.01.2023 r. 
 
Rozdział XXIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymogi formalne składanych 
oświadczeń i dokumentów:                   
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 
ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email:  kontakt@edukacja.sieradz.pl  
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 
email: kontakt@edukacja.sieradz.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny                                    
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  – Prawo               
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
 

12. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 
łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, 
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru 
umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza 
powierzyć Podwykonawcy,  
b) wypełnione formularze cenowe, stanowiące załącznik nr 4, 4a, 4b, 4c i 4d do SWZ, 
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, 
d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
mailto:kontakt@edukacja.sieradz.pl
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Rozdział XXIV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2022 r. do godziny 10.00. 
2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Numer ten należy zapisać                     
i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
8. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 10.30. 
10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 
Rozdział XXV. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Podana w formularzu ofertowym cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ 
oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
3. Cenę w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Podana przez Wykonawcę cena w formularzu ofertowym jest ceną o wartości brutto zawierającą 
obowiązujący podatek od towarów i usług. 
4. Cena w formularzu ofertowym musi odpowiadać cenie brutto wyliczonej przez Wykonawcę                    
w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4, 4a, 4b, 4c i 4d do SWZ. 
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                               
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów      
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Rozdział XXVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w przyjętych kryteriach. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym                           
w ustawie Pzp i spełniają wymagania określone w SWZ.  
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  
4. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem 
oceny ofert: 
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a) dla części nr 1 zamówienia 
 
- łączna cena ofertowa brutto      – waga 60% 
- skrócenie terminu wykonania umowy    – waga 40% 
 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty 
według następujących zasad: 
 
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto: 
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny 
brutto, oferta zostanie odrzucona. 
 
Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:  
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt 
- najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy - 5 pkt x 40% 
- najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt x 40% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty. 
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
b) dla części nr 2 zamówienia 
 
- łączna cena ofertowa brutto      – waga 60% 
- skrócenie terminu wykonania umowy    – waga 40% 
 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty 
według następujących zasad: 
 
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto: 
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny 
brutto, oferta zostanie odrzucona. 
 
Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:  
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt 
- najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy - 5 pkt x 40% 
- najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt x 40% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty. 
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
c) dla części nr 3 zamówienia 
 
- łączna cena ofertowa brutto      – waga 60% 
- skrócenie terminu wykonania umowy    – waga 40% 
 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty 
według następujących zasad: 
 
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto: 
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny 
brutto, oferta zostanie odrzucona. 
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Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:  
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt 
- najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy - 5 pkt x 40% 
- najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt x 40% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty. 
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
c) dla części nr 4 zamówienia 
 
- łączna cena ofertowa brutto      – waga 60% 
- okres gwarancji       – waga 40% 
 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty 
według następujących zasad: 
 
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto: 
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny 
brutto, oferta zostanie odrzucona. 
 
Sposób obliczania oceny za okres gwarancji: 
(okres gwarancji oceniany/okres gwarancji najdłuższy) x 10 pkt x 40% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty. 
 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to okres 24 miesięcy. W przypadku 
zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona. 
Gwarancja udzielona na okres dłuższy niż 60 miesięcy, będzie oceniana jako gwarancja 60-
miesięczna. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanego okresu 
gwarancji, oferta zostanie odrzucona. 
 
d) dla części nr 5 zamówienia 
 
- łączna cena ofertowa brutto      – waga 60% 
- skrócenie terminu wykonania umowy    – waga 40% 
 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty 
według następujących zasad: 
 
Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto: 
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów. 
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny 
brutto, oferta zostanie odrzucona. 
 
Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:  
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 35 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt 
- najpóźniej do 21 dni od dnia zawarcia umowy - 5 pkt x 40% 
- najpóźniej do 14 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt x 40% 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty. 
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 35 dni od dnia zawarcia umowy. 
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Rozdział XXVII. Aukcja elektroniczna: 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
Rozdział XXVIII. Formalności przed zawarciem umowy: 
 
1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 
Wykonawców o jego wynikach. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta na daną część zamówienia. 
4. Wykonawca, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązany jest podać 
Zamawiającemu: 
- kwotę netto i kwotę należnego podatku VAT, jakie należy wpisać do umowy. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 
 
Rozdział XXIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XXX. Umowa: 
 
1. Wzór umowy stanowią załączniki do niniejszej SWZ: 
a) załącznik nr 2 dotyczy części nr 1 zamówienia, 
b) załącznik nr 2a dotyczy części nr 2 zamówienia, 
c) załącznik nr 2b dotyczy części nr 3 zamówienia, 
d) załącznik nr 2c dotyczy części nr 4 zamówienia, 
e) załącznik nr 2d dotyczy części nr 5 zamówienia. 
2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień 
zawartej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej. 
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę 
możliwa jest jedynie   w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań 
zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, 
prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów 
równoważnych. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych                    
w art. 455 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów, 
b) w przypadkach i na warunkach określonych w § 3 ust. 2 umowy. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od stron umowy, przy czym zmiana ta polegać będzie na przedłużeniu 
terminu wykonania umowy o okres występowania niżej wymienionych okoliczności lub ich skutków: 
a) działanie siły wyższej w rozumieniu zapisów umowy. 
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7. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja 
musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian. 
8. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji 
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
 
Rozdział XXXI. Środki ochrony prawnej:  
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–
590). 
 
Rozdział XXXII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
 

Zatwierdzam w dniu ………………………... 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 
 
- Formularz ofertowy         Załącznik nr 1 
- Wzór umowy dla części nr 1 zamówienia       Załącznik nr 2 
- Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia      Załącznik nr 2a 
- Wzór umowy dla części nr 3 zamówienia      Załącznik nr 2b 
- Wzór umowy dla części nr 4 zamówienia      Załącznik nr 2c 
- Wzór umowy dla części nr 5 zamówienia      Załącznik nr 2d 
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu     Załącznik nr 3 
- Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia      Załącznik nr 4 
- Formularz cenowy dla części nr 2 zamówienia      Załącznik nr 4a 
- Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia      Załącznik nr 4b 
- Formularz cenowy dla części nr 4 zamówienia     Załącznik nr 4c 
- Formularz cenowy dla części nr 5 zamówienia     Załącznik nr 4d 
- Klauzula informacyjna RODO       Załącznik nr 5 
- Zaświadczenie organu prowadzącego      Załącznik nr 6 
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