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SPECYFIKACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENI A (S.I.W.Z) 
Nr sprawy: ZS.201.17.2017 

 

 
 

 
 
1. Nazwa zamawiającego 
 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach zwany dalej zamawiającym zaprasza do 

składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z 

późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, na opisany poniżej przedmiot zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia 

Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni automatyki i mechatroniki 

oraz doposażenie pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół im. ks. 

Józefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w 

branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-

0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

 

Planowane jest doposażenie stanowisk dydaktycznych związane z elektro-pneumatyką i 

elektro-hydrauliką oraz doposażenie pracowni elektrycznych i elektronicznych poprzez zakup 

komputera z systemem operacyjnym, drukarki laserowej ze skanerem i kopiarką A4 i 

interfejsem sieciowym, projektora multimedialnego+wskaźnik laserowy+pilot+torba na 

projektor, uchwytu mocującego+przewody, ekranu rozwijanego elektrycznie, reutera, switcha 

16-portowego, stołu uniwersalnego, ścianki montażowej + osprzęt elektryczny montowany na 

ściance montażowej, zestawu alarmowego, zestawu monitoringu, zestawu domofonowego i 

kontroli dostępu, zgodnie z załączonymi szczegółowymi opisami technicznymi. 

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego 

materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 

a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione.  

 

Kod CPV 31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

39162100-6, 38800000-3, 30200000-1, 30232000-4, 31730000-2, 31600000-2. 

3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja 

Dostawa do 31 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Gwarancja zgodnie z opisem 

technicznym. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu 

zamówienia i sposób dokonywania ich oceny 

4.1O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

4.1.1Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.  

 

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli żaden z wykonawców wchodzących w skład 

zespołu wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie nie będzie podlegał 

wykluczeniu. 
 

4.1.2Spełniają następujące warunki udziału: 

 

A. Dotyczące kompetencji lub uprawnień: 

 

- Zamawiający nie stawia warunku. 

 

B. Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 

- Zamawiający nie stawia warunku. 

 

C. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

- Zamawiający nie stawia warunku 
 

4.1.3 Potwierdzą spełnianie wymagań przez oferowany przedmiot zamówienia: 

 

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi minimalne wymagane 

parametry sprzętu. 
 

4.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

4.3.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

4.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

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

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
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zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615). 

 

4.5.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczących przedmiotu 
zamówienia. 
 

5.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

5.2W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

 

5.3Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ. 
 

5.4Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

- opis techniczny potwierdzający spełnianie parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 
 

5.5Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

5.6Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

5.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych 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. 
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5.8 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22pzp. 

 

5.9W zakresie formy, w jakich dokumenty te mogą być składane zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego na dzień wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

 

5.10Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

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

polski. 
 

5.12 Jeżeli wykonawca bez wezwania złoży zamawiającemu wraz z ofertą wszystkie 

wymagane w siwz dokumenty, zamawiający nie będzie wzywał zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 

pzp do składania tych dokumentów. 

 

5.13 Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o zapis art. 24aa ustawy 

Pzp, przewiduje najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

6. Sposób porozumiewania się, osoby upoważnione do kontaktu 
 

1. Dopuszcza się kontaktowanie się stron (w celu zapytań, wyjaśnień, zawiadomień, 

wezwań) pisemnie, faksem i poprzez e-mail przy potwierdzaniu otrzymania 

korespondencji przez odbiorcę poprzez nadanie na wniosek nadawcy 

potwierdzającego fax-u lub e-mail zwrotnego bezzwłocznie, co powoduje, iż 

korespondencję uznaje się za skutecznie dostarczoną, (w celu złożenia oświadczeń lub 

dokumentów w tym oferty, odwołania) jedynie w formie pisemnej. 

2. Korespondencja przy pomocy faksu lub e-mail zwrotnie nie potwierdzona może 

zostać uznana za nieskutecznie dostarczoną. 

3. Jeżeli wykonawca nie dysponuje faksem lub (i) adresem e-mail musi o tym fakcie 

poinformować zamawiającego. Zamawiający zakłada, że wykonawcy posiadają  faks 

lub  (i) adres e-mail. 
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4. Osoby upoważnione do kontaktu: Maciej Machnicki, Beata Węgrzyn, Krystyna 

Grzywa 

 

7. Wadium 
 
Nie dotyczy 

 
8. Termin związania ofertą 

 
30 dni. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji i obowiązującej Ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy ponoszą 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana 

czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy), powinna 

być zszyta lub złączona w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Każdy wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę.  

Pożądany jest spis treści. 

 

9.1 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w odrębnej 

części oznaczonej napisem „Dokumenty tajne” i nie powinny być zszyte, spięte lub w inny 

sposób złączone z częścią ofertową. Jeżeli wykonawca, przed upływem terminu składania 

ofert, nie zastrzega tajności dokumentów, składa wszystkie dokumenty w jednej części. 

Wykonawca nie może utajnić informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności - zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

1993 Nr 47 poz. 211 z poźn. zm.). Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 

zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru 

zastrzeżonych w niej informacji.  

 

Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej 

przepisu: 

 

9.1.1 ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

9.1.2nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

9.1.3 podjęto w stosunku do niej działania w celu zachowania poufności. 

 

9.2Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku 

uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.  
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9.3Oferta oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, muszą być podpisane przez Wykonawcę 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym dla Wykonawcy dokumencie 

rejestrowym. Jeżeli osoba występująca w imieniu Wykonawcy działa na podstawie 

pełnomocnictwa, Wykonawca winien dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

 

9.4 Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 
10. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dziennik podawczy – sekretariat dyrekcji), 

nie później niż do dnia 12.06.2017 r. do godziny 11.30. Oferta powinna znajdować się w 

zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 

treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

Na opakowaniu powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zamówienia 

publicznego. 

 

Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki 

kurierskiej lub posłańca należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać w 

kopercie z dopiskiem: 

 

 

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą 

odsyłane bez otwierania. 

 

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu 

zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień itp. przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 

jak składana oferta tj. w sposób określony jak wyżej w kopercie z dopiskiem: 

„ZMIANA”. 

 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek) z dopiskiem na kopercie:   

„WYCOFANIE”. 

 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy nastąpi wycofanie złożonej oferty 

właściwej bez jej otwierania. 

 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian zostaną dołączone do oferty. 
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Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (pokój nr 36), dnia 12.06.2017 r. o godz. 

11.45.Otwarcie ofert jest jawne. Ocena ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. W toku 

dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty i/lub dokumentów. 

 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie 

koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, koszty produkcji, 

transportu, ubezpieczenia, przechowywania, materiałów, eksploatacji itp. (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku 

osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na 

podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie 

podlega negocjacjom. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział 

podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do 

uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają 

cenę z 0% stawką podatku VAT. Na potrzeby oceny ofert do ceny oferty tego wykonawcy 

zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Dla cła, jeżeli występuje, 

stosuje się odpowiednio. Podane przez wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach lub 

oświadczeniach wartości w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na PLN wg średniego 

kursu waluty publikowanego przez NBP i obowiązującego w dniu otwarcia ofert. 

 

W celu poprawienia omyłki rachunkowej przyjmuje się następujące zasady: 

 

/ w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

-  jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 

obliczeniu ceny; 

/ w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 

słownie; 

/ w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 

ryczałtowa): 

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
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- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

/ w przypadku, gdy cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się 

za prawidłową te wartość, która stanowi prawidłowy wynik działań matematycznych. 

 

/ w przypadku błędnie wyliczonej wartości podatku VAT przyjmuje się, że prawidłowo 

podano stawkę podatku VAT (w %) oraz prawidłowo podano podstawę (wartość netto), od 

której liczono podatek VAT. 

 

/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. Przez tego typu omyłki zamawiający rozumie w szczególności wszelkie 

inne omyłki, których poprawa: 

- nie powoduje zmiany ceny oferty, lub 

- powoduje zmianę ceny oferty, która nie powoduje zmiany rankingu ofert.  

 
12. Opis kryteriów wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny 

 
Cena - waga: 60%,  

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 

Op =[
najniższa wartość kryterium 

/oferowana wartość kryterium] x 100 pkt. x waga kryterium. 

 

Termin dostawy - waga: 20%,  

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 

Op =[
uzyskana ilość punktów 

/ najwyższa ilość punktów] x 100 pkt. x waga kryterium. 

 

gdzie 

do 31 dni = 5 pkt  

do 20 dni = 10 pkt 

do 14 dni = 20 pkt 

 

Gwarancja - waga: 20%,  

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

 

Op =[
uzyskana ilość punktów 

/ najwyższa ilość punktów] x 100 pkt. x waga kryterium. 

 

gdzie 

gwarancja 12 miesięcy = 12 pkt 

każdy kolejny miesiąc więcej + 1 pkt, ale 36 miesięcy i powyżej = 36 pkt  

gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy. 
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Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o podane kryteria gdzie 

najkorzystniejsza oferta otrzyma max 100 pkt a pozostałe proporcjonalnie mniej. Wyliczone 

punkty zostaną przedstawione jako liczna w dokładnością do 2 miejsc po przecinku a w 

wyjątkowej sytuacji do tylu miejsc po przecinku ile będzie potrzebne, aby wskazać 

prawidłową pozycje oferty. 

 

13. Formalności dotyczące zawarcia umowy 
 
1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom   określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryterium wyboru ofert. 

2.Zamawiający powiadomi o wyborze ofert wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu. 

3.Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu zamawiający powiadomi o terminie 

zawarcia umowy. 

4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 
Nie dotyczy. 

 

15. Istotne postanowienia, kary, zobowiązania, formalności 

związane z zawieraną umową 
 
Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy i ogólne warunki wykonania zamówienia 

zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

 

15.1  zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w stosunku od ilości wynikającej z treści 

oferty   

- zmniejszenie ilości może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego wykupienie pełnej ilości asortymentu byłoby niecelowe. 

 

15.2  zmiana stawki podatku VAT - W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku 

VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy 
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15.3 zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy - wynikające z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia 

postępowania w wyniku, którego zawarto umowę, lub wykonanie umowy w pierwotnym 

okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub w przypadku nie 

wykupienia pełnej ilości asortymentu umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia 

pełnej ilości lub o okres do 1 roku (w zależności, co nastąpi wcześniej). 

 

15.4 zmiana danych wykonawcy w szczególności nazwy, siedziby itp. - na wskutek 

następstwa prawnego lub zmiany wprowadzonej przez wykonawcę. 

 

15.5 zmiana ceny jednostkowej - na wskutek obniżki ceny wprowadzonej przez wykonawcę 

w trakcie trwania umowy, innej niż wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT. 

 

15.6wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy - Wykonawca może w trakcie trwania umowy 

wprowadzić, zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. 

 

15.7wszelkie inne zmiany, które nie powodują istotnej zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty oraz wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły 

wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 

zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu 

jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, 

długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być 

udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej, 

IMGW. 

 

16. Środki ochrony prawnej 
 
Wykonawcom i innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

17. Oferty częściowe 
 
Zamawiający dzieli zamówienie na części.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Jeżeli 

wykonawca zamierza skorzystać z pomocy podwykonawców zobowiązany jest wskazać w 

ofercie części zamówienia jakie zamierza im udzielić. 

 

18. Liczba wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową 

 
Nie dotyczy.  

 

19. Zamówienia powtarzane lub dodatkowe 
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Nie przewiduje  się udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

 

20. Oferty wariantowe 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych. Przedmiot zamówienia w zakresie, w jakim został opisany poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami 

„lub równoważny”. Dopuszcza się więc, stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i 

symboli producenta materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się 

równoważnymi, czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia 

zastosowania tych materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, 

wydajność, moc, pobór energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie 

równoważności tych parametrów. 

 
21. Adres poczty elektronicznej 

 
zs@dobczyce.edu.pl 

22. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
 
 

 

 
 
Podpis osoby odpowiedzialnej 
za zakres merytoryczny: 
 
.........................................                                                            Podpis kierownika jednostki: 

      ........................................ 
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Formularz ofertowy 
 

 

 

 
 

Dostawy pomocy dydaktycznych 

Nr ZS.201.17.2017 
 

Dane wykonawcy: 
 
Nazwa firmy: ......................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Tel/fax: ................................................................................................................. 

N I P/KRS .............................................................................................................. 

R E G O N .............................................................................................................. 

E-mail: .................................................................................................................. 

Numer konta bankowego ......................................................................................... 

Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uprawnionych do zawarcia umowy: 

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

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

 

Część I* Urządzenia z zakresu hydrauliki i elektro- hydrauliki siłowej 
*Zamówienie wykonamy za cenę netto: .............................................................................. zł.  
słownie netto .................................................................................................................. zł. 
brutto:  ......................................................... zł.(kwota zawiera podatek VAT………………………%) 
słownie brutto ................................................................................................................. zł. 
 

*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe.  
 
Termin dostawy do …… dni (max. 31 dni) 
 
Gwarancja …… msc. (min. 12msc) 
 

Część II* Sterowniki PLC 
*Zamówienie wykonamy za cenę netto: …………………………………………………………………………………………… 
zł. 
słownie netto ……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 

brutto: ………………………………………………………………… zł. (kwota zawiera podatek VAT ……………………… %) 
słownie brutto ………………………………………………………………………………………………………………………….………… zł. 
 

*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe 
 
Termin dostawy do ……. dni (max. 31dni) 
 
Gwarancja …….. msc.(min. 12msc) 
 
 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Część III* Urządzenia audiowizualne i informatyczne 
*Zamówienie wykonamy za cenę netto: …………………………………………………………………………………….…… zł. 
słownie netto ……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 
brutto   ……………………………………………………………. zł. (kwota zawiera podatek VAT ……………………… %) 
słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………….. zł. 

 
*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe 
 
Termin dostawy  do ………dni (max. 31 dni) 
 
Gwarancja ……… msc. (min. 12msc) 

 
Część IV* Narzędzia i sprzęt elektrotechniczny 
*Zamówienie wykonamy za cenę netto: …………………………………………………………………………….………….. zł. 
słownie netto …………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł. 
brutto: …………………………………………………… zł. (kwota zawiera podatek VAT …………………….………………%) 

słownie brutto   ………………………………………………………………………………………………………………….…………….. zł. 
 

*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe 
 
Termin dostawy do  ………… dni(max.31 dni) 
 
Gwarancja ………… msc. (min 12msc) 
 
Część V* Materiały instalacyjne, sprzęt i aparatura elektryczna 

*Zamówienie wykonamy za cenę netto: …………………………………………………………………………………… zł. 
Słownie  netto …………………………………………………………………………………………………………………………….. zł. 
Brutto: ………………………………………………… zł. (kwota zawiera podatek VAT ………………………………….%) 
Słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 
 
*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe 

 
 
Termin dostawy do …………… dni(max. 31 dni) 
 
Gwarancja …………  msc.(min. 12msc) 
 
Część VI* Urządzenia elektroniczne  

*Zamówienie wykonamy za cenę netto: ……………………………………………………………………………………… zł. 
słownie netto ………………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 
brutto: ……………………………………………… zł. (kwota zawiera podatek VAT ……………………………………… %) 
słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………… zł. 
 
*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe 
 

Termin dostawy do ……………  dni(max. 31 dni) 
 

Gwarancja …………… msc. (min. 12msc) 
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ...................................................... 

 
 
**Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorswtem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

□TAK 

□ NIE 



 
 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl,www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

Oświadczenia Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) 

 

Dotyczy zamówienia na: Dostawy pomocy dydaktycznych 
 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  POSTĘPOWANIU 
 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  WYKONAWCY:  

W p rzypadku  wykonawców ub iega j ących  s i ę  wspó l n i e  o  zamówi en ie  
o świ adczen ie  wype łn i a  i  do ł ąc za  do  o fe r ty  każdy  z  Wykonawców  

 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ przez 
Zamawiającego. 
 
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty  …………………………………………………………… 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w siwz polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazane 

 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty ……………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

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. 
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Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty………… ………………………………………………… 
 

 

2. DOTYCZĄCA PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA. 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZACE  WYKONAWCY: 
 
 

1. Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
13-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 
 

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych  do sporządzenia oferty ………………………………………………………… 

 
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 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty …………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODMIOTU, NA KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ  
WYKONAWCA: 
Oświadczam zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty …………………………………………………………. 
 

 
OŚWIADCZENIEDOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty ……………………………………………………… 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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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. 
 
 

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty ……………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lp. Części zamówienia, które zostaną udzielone 
podwykonawcy oraz nazwa podwykonawcy 

  
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Załącznik nie wymagany gdy wykonawca nie zamierza udzielić części zamówienia  

podwykonawcy. 
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ....................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*** 
 

Nr sprawy: ZS.201.17.2017 
 

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr. 50, 

poz. 331 z późn. zm.) 
 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................... 

 
Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez ZS w Dobczycach w ww. postępowaniu, 

stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu niniejszym informuję, że: 

 
1. Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) i 

złożyliśmy/nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do 

tej samej grupy kapitałowej.   

2. Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów** 

*Odpowiednio skreślić  

**(w przypadku złożenia oferty i  przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej). 

***Wykonawca winien złożyć ww. Informację do Zamawiającego w terminie 3 dni od 
dnia przekazania informacji (zamieszczenia na stronie internetowej) z otwarcia ofert. 
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ........................................................... 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA-wzór 
Nr ………………. 

 

 
zawarta w dniu …..2017r. w Dobczycach pomiędzy: 
Powiatem Myślenickim, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, NIP 6811692325, 
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a, 
w imieniu którego działa z upoważnienia Zarządu – ……………….. - Dyrektor 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………….  NIP ………………., w imieniu którego działa ………….  – ……………….., 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 
stosownie do zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity z poźn. zm.), na podstawie art. 39, którego dokumentacja 
stanowi integralną część umowy strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1. 
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa pomoce dydaktyczne  - wyszczególnione  
w załączniku (Część ……) do umowy  - dla  Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera  
w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a, zwane dalej „urządzeniami”. Szczegółowe 
opisy parametrów techniczno-użytkowych określają załączniki do umowy. 
 

§ 2. 
1.Cena netto urządzeń wynosi: ………………. zł. (słownie: …………………………. 00/100 zł.) 
2.Cena  brutto urządzeń wynosi: ……………… zł. (słownie: …………………................ 00/100 zł.) 
   Powyższa cena zawiera podatek VAT wg stawki ……..%, opłaty celne, koszt transportu  
i instalacji sprzętu. 
5.Odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
 

§  3. 
 
1.Urządzenia zostaną dostarczone w terminie do ………….. dni, licząc od daty zawarcia 
umowy, po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem Zamawiającego. 
2.Dostarczone urządzenia będą posiadać wszelkie niezbędne do właściwego korzystania 
instrukcje i certyfikaty w języku polskim. 
 

§ 4. 
1.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Podmiotu 
Tworzącego Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.Wyklucza się stosowanie przez strony umowy, konstrukcji prawnej o której mowa w art. 
518 KC (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem 



 
 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl,www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po 
stronie wierzyciela. 
3.Naruszenie zakazu określonego w ust. 2 skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią 
świadczenia. 
4.Przed ostatecznym ustaleniem obowiązku zapłaty kary umownej określonej w  ust. 3, 
Przyjmujący zamówienie może złożyć wyjaśnienie w terminie 14 dni od wezwania do 
udzielenia wyjaśnień przez Udzielającego zamówienie. Brak złożenia pisemnego wyjaśnienia 
nie stanowi przeszkody do nałożenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 
 

§  5. 
1.Należności za zrealizowane zamówienie będą uregulowane z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wg przedłożonej faktury. 
2.Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane dostawy do 30 dnia od daty 
otrzymania od Wykonawcy faktury. 
3.Przez termin zapłaty rozumie się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
 

§  6 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane 
według następujących zasad: 
1.Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 pkt 1 umowy Wykonawca 
zapłaci 1% wartości urządzenia nie dostarczonego w terminie. 
2.Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, 
Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy. 
3.Za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu 10% wynagrodzenia za tę 
część przedmiotu  umowy, od której odstąpił. 
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za przedmiot 
umowy. 
5.W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 – 3 nie pokrywają szkody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7. 
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8. 



 
 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl,www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

1.Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 
2.Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu 
usterki. 
3.Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne  
z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi  
w Polsce. 
4.Wszelkie naprawy gwarancyjne będą odbywać się bez dodatkowych opłat za transport  
i dojazd. 
5.Ustala się, że Wykonawca usunie awarię przedmiotu umowy w terminie do 5 dni 
roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic 
Polski do 10 dni roboczych od chwili  zgłoszenia awarii. Moment zgłoszenia to data  
i godzina nadania faksu Zamawiającego pod numer Wykonawcy……………………..................... 
Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie  awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 24 godz. 
(w dni robocze). Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy 
(równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia 
awarii przez Zamawiającego w trybie, o którym mowa w zdaniu 2. 
6.Serwis gwarancyjny będzie świadczony na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub jeśli to 
będzie konieczne Zamawiający wyśle go do siedziby Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. 
7.Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji, uprawniający do wymiany elementów, 
podzespołów w ramach gwarancji. 
8.W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie  
z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały 
eksploatacyjne. 
9.Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wraz ze sprzętem kartę gwarancyjną. 
10.Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego urządzenia  
o czas naprawy. 
11.Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje 
wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad lub odstąpienie od umowy i zwrot kosztów za 
zakup urządzenia. 
12.Ponowny bieg gwarancji na wymienione urządzenie liczony będzie od dnia rozpoczęcia 
eksploatacji. 
13.Każda wizyta serwisowa udokumentowana w postaci Raportu Serwisowego oraz wpisu  
w paszporcie technicznym.14.Wykonawca bezzwłocznie przeszkoli wskazanych pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia. 
 

§  9. 
1.Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków, wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej 
uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe 
niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak, np.: 
wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, drastyczne 
załamania pogody, itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą 
stronę na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 
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wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej 
powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji 
publicznej, IMGW. 
2.Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie 
stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą naruszenia postanowień umowy. 
 

§ 10 
1.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 
2.Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 11. 
1.Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. 
2.W przypadku nie uzyskania porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12. 
Strony maja obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statutu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego  
i likwidacyjnego. 

§ 13. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
§ 14. 

Nad prawidłową realizacją umowy czuwać będzie ……………………………… 
 

 
§ 15. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


