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1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

2.

Oznaczenie wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.

3.

Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

4.

Opis przedmiotu zamówienia.

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (100 szt.
zestawów komputerowych) w ramach projektu pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków”
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213000-5 - Komputery osobiste
30240000-3 - Oprogramowanie
4.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oferowany sprzęt musi spełnić wszystkie parametry określone poniżej, być fabrycznie nowym oraz
musi być oznakowany symbolem CE. Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach
lepszych niż określone poniżej. O ile inaczej nie zaznaczono, wszystkie zapisy „Opis minimalnych
wymagań” należy odczytywać jako parametry minimalne.
Wykonawca winien przedstawić w ofercie nazwę producenta, typ i model oferowanego sprzętu.
1. Procesor:
- częstotliwość taktowania: 2800 Mhz
- ilość pamięci podręcznej L2: 2 MB
- ilość rdzeni: 2
2. Pamięć RAM:
- SDRAM DDR2
- pojemność: 2048 MB
- częstotliwość: 800 Mhz
3. Dysk twardy:
- 500 GB
- ilość pamięci podręcznej: 8MB
- SATA II
4. Napęd optyczny:
- DVD +/- RW
- obsługa płyt dwuwarstwowych
5. Wprowadzanie danych:
- klawiatura USB w standardzie QWERTY, mysz optyczna USB z rolką, podkładka
6. Wyświetlacz:

- przekątna 19”
- rozdzielczość nominalna: 1440 x 900
- czas reakcji matrycy: 7 ms
- złącze DVI
7. Płyta główna:
- 6 portów USB 2.0
- zintegrowana karta muzyczna (wyjście stereofoniczne, wejście mikrofonowe)
- zintegrowana karta graficzna (pamięć współdzielona z RAM, zgodna z DirectX 9)
- zintegrowana karta sieciowa 10/100 Mbit/s
8. System operacyjny:
- Polska wersja językowa
- Windows 7 Home Premium
9. Obudowa:
- tower z zasilaczem o mocy 450W lub wyższej
- 2 porty USB w przednim panelu
10. Głośniki:
- stereofoniczne z aktywnym wzmacniaczem
11. Gwarancja:
- 60 miesięcy
12. Pakiet biurowy:
- licencja dla użytkowników domowych i wsparciem technicznym
- procesor tekstu
- arkusz kalkulacyjny
- program do tworzenia prezentacji
13. Oprogramowanie filtrujące:
- zapewnienie aktywnej ochrony komputera przed szkodliwym oprogramowaniem
z aktualizacjami przez cały okres gwarancji
14. Inne:
- listwa zasilająca z filtrem przeciwprzepięciowym
5.
Zamówienia częściowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych.
6. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.1
Ocena spełniania warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia* na podstawie
oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej. Z treści
1

W dalszej części niniejszej IDW zwrot „ustawa Prawo zamówień publicznych” będzie zastępowany
przez Zamawiającego zwrotem u.p.z.p.

załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca
spełnił.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9.1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania
działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2.
Oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do
niniejszej IDW, przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1)
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)
Dokumenty określone w pkt 9.1 IDW, oraz oświadczenie na podstawie załącznika nr 4 do
niniejszej IDW dotyczą każdego wykonawcy.
3)
Pozostałe dokumenty określone w pkt 9.2 IDW dotyczą wykonawców wspólnie.
9.3 Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.
9.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87,
poz. 605).
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie do 3 dni po podpisaniu umowy.
Termin zakończenia (dostawy): 30.12.2009 r.
11.
Wadium
1. Wysokość wadium.
1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
5.500,00 zł
pięć tysięcy pięćset złotych
2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę
tzn.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto
Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);
b)
oryginał dokumentu będącego każdą inną formą
wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a)
pieniądzu;

b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
c)
gwarancjach bankowych;
d)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być,
co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Przemkowie
nr 47 8653 0004 0000 0000 0101 0004
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
w oryginale do oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy w terminie otwarcia oryginał dokumentu znajdował się będzie w ofercie.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.6. Utrata
wadium.
4.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
5.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie.
6.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, jeżeli zajdą
okoliczności opisane w art. 46 ust. 3 u.p.z.p.
12.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w
ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przed terminem podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Przemkowie
nr 47 8653 0004 0000 0000 0101 0004
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 pzp.
6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
pzp.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Zamawiający pozostawi pozostałą kwotę zabezpieczenia (tj. 30%) na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości
13.
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN
14. Opis sposobu przygotowania oferty.
14.1.
Wymagania podstawowe.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować w treści jak określa niniejsza SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w
jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na
reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez
wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z
niniejszą IDW formie.
a) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy firmy i siedziby.
b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp.
14.2.
Forma oferty.
1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
2) Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.
3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są
dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być
numerowane i parafowane.
4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
5) Dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14.3.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszych IDW, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
15.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

15.1.
Wyjaśnianie treści SIWZ.
1) Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni
przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym
doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
15.2.
Zmiany w treści SIWZ.

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz
umieści na swojej stronie internetowej
2) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej
.
16.
Zebranie wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców o którym mowa w
art. 38 ust. 3 u.pz.zp..
17.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie a te oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
pisemnie.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest –
Magdalena Owczarek, tel. 76/8320488,
18.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170
Przemków w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 14.12.2009 r. do godz. 10.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres wykonawcy
Gmina Przemków
„Oferta w postępowaniu na Zakup komputerów w ramach projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków”
Nie otwierać przed dniem: 14.12.2009 r. do godziny 10.30”
3. Oferta złożona po wyznaczonym terminie złożenia ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
19.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną
kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".

20.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Wolności 25 (pokój nr 27) w dniu
14.12.2009 r. o godz. 10.30

21.

Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
- informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych
oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w formularzach ofertowych,
powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
22.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
23.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTOWYM".
3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako
obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.
4. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku. VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować
kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ.
Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty wyliczone przez niego i podane w Formularzu
Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa
się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to
czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ i
Umowie. Tak więc, kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz
różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania całości Robót objętych Umową.
6. Każdy z Oferentów winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy,
stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących

przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca
7. Ceną oferty jest suma wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych
zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części
II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
9. Zamawiający, stosownie do treści art. 88 u.p.z.p., poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
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;
- 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 (Tabela Zbiorcza Cen),
przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
10. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie
zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie
odrzucona
24.
1.
2.

25.

Kryteria oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
1) Kryterium: Cena
2) Znaczenie: 100%
Oferta z rażąco niską ceną.
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy,
oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

26.

Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia winna zawierać m.in.
następujące dokumenty:

Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej IDW wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. 9.1. niniejszej IDW,

Dowód wniesienia wadium,


Akceptacja przez wykonawcę wzoru umowy zawartego w Części II niniejszej SIWZ,
sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,

W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej – Pełnomocnictwo(a),

Oświadczenie, na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.z.p., o nieujawnianiu informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –
według Załącznika do niniejszej SIWZ,
27. Wykluczenie Wykonawcy
1.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
28.

Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.
2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom którzy
złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92.ust 1 pkt. 2 u.p.z.p

29.
1.
2.
3.

4.

5.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zgodnie z zasadami określonymi w p. 23 niniejszej SIWZ.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 2 u.p.z.p., jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

6.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

30.
Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna:
a)
jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146
u.p.z.p.,
b)
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są do zawarcia
umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania zamówienia i okres rękojmi.
Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 7 dni przed podpisaniem
umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą
formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót.
4. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu oryginał umowy, o której
mowa wyżej, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z
Wykonawców przy realizacji niniejszej umowy. Umowa musi być podpisana przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie o której mowa
powyżej Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie
umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie umowę.
5. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą
wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć
uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037) lub
wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
31.

Unieważnienie postępowania

1.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w
sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p..
2.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
•
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert)

•
złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - (w
przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).
32.

Środki ochrony prawnej

1.Informacje ogólne.
1)
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w
uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art.
179 u.p.z.p.
2)
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej IDW jest
protest, odwołanie, skarga do sądu.
2. Protest.
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
pisemny protest do Zamawiającego.
1) Protest wnosi się do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia z uwzględnieniem podpunktu 2).
2) Protest dotyczący treści ogłoszenia, oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 7 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej.
3) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a
także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
4) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
5) O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie
wykonawców, którzy złożyli oferty.
6) Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść
jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
a) do upływu terminów, o których mowa w punkcie 30.2.1) niniejszej IDW, jeżeli protest
dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7) Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie
zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego
przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
8) Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym
rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia
protestu.
9) Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie wnieść
protestu, powołując się na te same okoliczności.
3. Odwołanie
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie (art. 184 ust. 1 Ustawy pzp). Odwołanie
przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia
zamówienia i odrzucenia oferty(art. 184 ust. 1a Ustawy pzp) .

1) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582
Warszawa; w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu
do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.
Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
wniesieniem do Prezesa Urzędu.
2) Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż
w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu
odwoławczym.
3) Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia
składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi UZP, przekazując jego
kopię Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
4) Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do których przystąpił.
5) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania (art. 185 ust. 1
ustawy pzp).
6) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 184 -193
ustawy pzp.
4. Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
4) Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 194 -198
ustawy pzp.
33.

Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Ofertowego (łącznie wszystkich Partnerów).
1 Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych
2 Załącznik nr 2
3

Załącznik nr 3

4

Załącznik nr 4

5

Załącznik nr 5

6

Załącznik nr 6

w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.
Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o
spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p.
Wzór oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o
akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy zawartego w Części II
SIWZ.
Wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy pzp, o
nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 9.1.
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany

wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą
zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
Zakup komputerów w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion w Gminie Przemków”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

2.

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp. lub
Nazwa Wykonawcy(ów)
Partner nr
1
2

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego
zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,
3) gwarantuję(my) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
4) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia (łącznie z podatkiem VAT),
wynosi ................... PLN (słownie: ................................................................... PLN),
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia ...........................,
6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia],
7) nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.
4.
l.p.

PODPIS(Y):
Nazwa
Nazwisko i imię osoby
Wykonawcy
upoważnionej do
(Partnera)
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
Podpisania
niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów)
o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
11

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

11

WYKONAWCA:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Partner nr 1
Partner nr 2
Partner nr 3
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami):
1.
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2.
posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy)
potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
3.
znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia;
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia.
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa
Wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
Podpisania
niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów), na
podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

2.

WYKONAWCA:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Partner nr 1
Partner nr 2
Partner nr 3
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami) spełniam(y) warunki
udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Zakup komputerów w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków”
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa
Wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
Podpisania
niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami).
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

2.

WYKONAWCA:
(nazwa i adres wykonawcy(Partnera))
OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup komputerów w ramach projektu

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków”
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
wyklucza się:
1.
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda
ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2.
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3.
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7.
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10.
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
11.
wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji;
12.
wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ
na wynik prowadzonego postępowania;
13.
wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
14.
wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

PODPIS:
l.p.

Nazwa
Wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
Podpisania
niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o akceptacji przez wykonawcę
wzoru umowy zawartego w Części II SIWZ.

OŚWIADCZENIE
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
Zakup komputerów w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion w Gminie Przemków”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

2.
WYKONAWCA:
Lp. lub
Partner nr
1
2

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ;
2. Umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego.
3.
l.p.

PODPIS(Y):

Nazwa
Wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby
upoważnionej do
Podpisania
niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Pieczęć
Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy pzp,
o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
OŚWIADCZENIE
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
Zakup komputerów w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion w Gminie Przemków”
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

2.

WYKONAWCA / PARTNER:
Lp. lub
Nazwa Wykonawcy(ów)
Partner nr
1
2

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

3.

PODPIS WYKONAWCY (PARTNERA):

l.p.

Nazwa
Wykonawcy
(Partnera)

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy (Partnera)

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

Podpis osoby
Pieczęć
upoważnionej do
Wykonawcy
Podpisania
(Partnera)
niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy
(Partnera)

Miejscowość
i data

