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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty zamówienia, o której mowa w art. 11 

ust. 8 Pzp, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

 

8 sierpnia 2019 r. 
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Zamawiający: 

Gmina Głuszyca 

  

Adres: 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca  

  

REGON:  

890718248 

NIP: 

886-25-72-750  

 

 

Telefon: 74 84 59 479 

Fax: 74 84 56 339  

e-mail: sekretariat@gluszyca.pl 

  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia Publicznego 

(SIWZ) 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami) 

 

DOSTAWY 

 
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych 

pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie 
edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 

  

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  

IiR.271.3.13.2019 
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SIWZ 

 
 
 

Część I 

 
 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi 

TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – 
unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 

 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IiR.271.3.13.2019 

 
 

 

 

  

 

4 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Głuszyca, adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

Strona internetowa: http://www.bip.gluszyca.pl/,  

Godziny urzędowania: 7.30 ÷ 15.30 - poniedziałek, środa, czwartek; 8.00 ÷ 17.00 – wtorek; 

7.30 ÷ 14.30 - piątek 

Telefon: 74 84 59 479; Fax: 74 84 56 339  

e-mail: sekretariat@gluszyca.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty zamówienia, o której mowa w art. 11 

ust. 8 Pzp, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i 

narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach 

projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach 

Podstawowych Gminy Głuszyca” 

3.2 Szczegółowy zakres zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ  

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.4 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent 

lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 

Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, 

systemów  odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia 

stosownych dokumentów,  uwiarygodniających równoważność.  

3.5 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym,  

3.6 Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o 

której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.  

3.7 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia (dotyczy wszystkich części) zakończy się po upływie min. 12 miesięcy. 

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady 

oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich 

użytkowania..  

http://www.bip.gluszyca.pl/
mailto:sekretariat@gluszyca.pl
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3.8 Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do IDW) cenę 

realizacji przedmiotu zamówienia na część, na którą składa ofertę oraz wszystkie 

dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

3.9 Projekt "SZKOŁY NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w szkołach Podstawowych 

Gminy Głuszyca" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.  

3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.12 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.13 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3.14      Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

 zamówień publicznych 

3.15  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Głuszyca 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Głuszycy z siedzibą ul. Grunwaldzka 

55, 58-340 Głuszyca 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Pan Kacper 

Lepiocha – kontakt: iod@eduodo.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

dalej „ustawa Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

mailto:iod@eduodo.pl
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w  celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 

 

przedmiot wg kodu CPV: 39162100-6 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin wykonania zamówienia – do 36 dni od dnia podpisania umowy. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 

Pzp; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.2.4   Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5    Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

5.3.Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, 

5.3.3. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. 

lit. c) SIWZ, 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej  jedno zamówienia 

polegające na dostawie materiałów (pomocy) dydaktycznych lub wyposażenia 

dydaktycznego lub narzędzi TIK o wartości min. 10.000 zł brutto wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane.  

 

5.4.    Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 

2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
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udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

5.5  Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający   

wyklucza również wykonawcę: 

1) 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 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

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

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

2016 r. poz. 615);  

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej określonego w pkt 5.3.1. SIWZ  - BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

6.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ  - BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

• wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również  wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać  tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 



 

Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi 

TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – 
unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 

 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IiR.271.3.13.2019 

 
 

 

 

  

 

11 

 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp; 

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

 stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza 

 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

 złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

 warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

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

 art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

 przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  

 konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

 przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

 mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 lub 5Ado SIWZ. 

6.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

 Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ: ppkt 1-

 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

 siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

 lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

 spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

 szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

 decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. lit. a 

SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 
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6.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

mowa w pkt 6.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.7. SIWZ 

stosuje się. 

6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6.10. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 

jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

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

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w złożonych dokumentach, 

oświadczeniach odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez 

żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od 

wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje 

przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach 

lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp  

7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE 

USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 
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8. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU 

OFERTY. 

8.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią odpowiednio 

Załącznik nr 2 i Załącznik nr 2A do SIWZ. 

8.2. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych  podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 (zobowiązanie składane wraz z ofertą).. 

8.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

 techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

 wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

 czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.  24 

 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

8.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

 odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

 szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

 zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

 podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 

 wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

 podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym

 przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

8.7  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

 na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami w 

 stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
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 czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

 ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

 wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

 warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

 zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 

 wskazane zdolności dotyczą. 

8.8 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

 podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu  do 

 tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.4 ppkt 1-3 SIWZ. 

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

 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 

 musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

 wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

 udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.10  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

 wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

 dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

 ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

 zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8.11  Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.4. 

 ppkt 1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

 części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

 wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

8.12  Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 

 ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

 najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 Na podstawie art. 24aa  ust. 1 Pzp zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania 

 ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 

 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i 

 sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po 

 dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem 

 zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
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 złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

 oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

 postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 

 przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.13  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

 wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

 na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

 dokumenty w tym zakresie. 

8.14  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

 których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

 wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku 

 podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego 

 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których 

 mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

 sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu 

 ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, 

 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

 bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

 przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

8.15  W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

 mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 

 z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

 wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę 

 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w 

 pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują 

 się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

 przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w 

 celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z 

 posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

8.16  Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

 wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

 składane są w oryginale. 

8.17  Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.11. SIWZ, składane są w 

 oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.18  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

 na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

 się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

 które każdego z nich dotyczą.  
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8.19  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

 elektronicznej. 

8.20  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

 dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 

 innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 

 lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 polski.  

8.22  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń 

 lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

 wymagań określonych przez  zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 

 dokumentów niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

 dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez

 zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

 poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba  że 

 mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

 wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.23  Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

 pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

 wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

 konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.24  Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

 dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

 w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 

 przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o 

 zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.25  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

 wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

 na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

 dokumenty w tym zakresie. 

8.26  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

 udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

 wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

 potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

 postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

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

 oświadczeń lub dokumentów. 
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9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 

z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 

147 i 615). 

9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

9.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Mariusz Fleszar, 

faks nr 748456339 lub (email: sekretariat@gluszyca.pl). Zamawiający nie dopuszcza 

porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

11.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni 

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11.4 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium. 

mailto:sekretariat@gluszyca.pl
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11.5 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.  

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

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

polski.  

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.5 Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

12.6 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

12.7 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

12.8 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

12.9 Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.10 Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.11 Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

12.13 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „……………………”. Oznaczenie 

sprawy: ……………….. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 
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12.15 W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„……………………”. Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub 

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

12.16 W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

 zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 

 umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

 oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„……………………”. Oznaczenie sprawy: ………………... Nie otwierać przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

12.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

 przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

 terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

 zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 

 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

 przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) 

 oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

 zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

12.18 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.  

13.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca (Punkt Obsługi Klienta, pok. nr 1 w godzinach urzędowania) 

b) termin składania ofert: do dnia 16.08.2019 r., do godz.: 09:00 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  



 

Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi 

TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – 
unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 

 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IiR.271.3.13.2019 

 
 

 

 

  

 

20 

 

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca (pok. 11),   

b) termin otwarcia ofert: w dniu 16.08.2019 r. o godz.09:15 

13.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia 

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

otwierane będą w pierwszej kolejności.  

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej 

oferty. 

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

13.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie 

zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

14.1 Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

14.2 Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z 

dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w 

walucie obcej.  

14.3 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN.  

14.4 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
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będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę dostawy, usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT. 
15.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów 

wyliczoną zgodnie z pkt. 15.3.  
15.2. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z 

dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
15.3. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie    

Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto - C – waga 60%.   

Kryterium nr 2 – Termin realizacji – T - waga 30 %,   

Kryterium nr 3 – Termin zapłaty – Z - waga 10 %,   

   15.3.1  Kryterium „Cena oferty” C  - znaczenie kryterium 60% 

  Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto – będzie określona proporcjonalnie wg 

  wzoru: 

    

   najniższa cena brutto z badanych ofert   

  C = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt 

    cena brutto oferty badanej 

  15.3.2  Kryterium  „Termin realizacji T”: znaczenie kryterium - 30% (30 pkt); 

• Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert do 21 

dni od dnia zawarcia umowy  

• Najdłuższy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: do 36 

dni od dnia zawarcia umowy  

 

   Zasada przyznawanie punktów za „Termin realizacji - T” 

Termin realizacji 
Ilość 

pkt 

Termin realizacji T – od dnia podpisania umowy do 21 dni 30 

Termin realizacji T – od dnia podpisania umowy od 22 do 26 dni 20 

Termin realizacji T – od dnia podpisania umowy od 27 do 31 dni 10 

Termin realizacji T – od dnia podpisania umowy od 32 do 36 dni 0 

    

 W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji niż

 wymagany lub nie podanie (wpisanie) terminu realizacji, oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ. Jeżeli Wykonawca 
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zaoferuje termin realizacji krótszy niż do 21 dni. do oceny ofert zostanie 

przyjęty termin 21 dni i taki zostanie uwzględniony także w umowie. 

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin realizacji otrzymuje 

maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium „Termin realizacji – T”. 
 

  15.3.3. Kryterium „Termin zapłaty T”  - znaczenie kryterium - 10%; 

 Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”, zostanie  

 obliczona wg poniższego wzoru: 

 

   LTZ = (TZ / TZmax) x 0,1 x 100 pkt 

 

   gdzie: 

   LTZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty”  

    ocenianej oferty 

   TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej 

   TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty 

   

 Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych. Termin zapłaty 

 nie może być krótszy niż 20 dni dłuższy oraz dłuższy niż 30 dni. O 

 świadczenie wykonawcy w zakresie przekraczającym 30-dniowy termin 

 zapłaty będzie uznane za nieważne. 

  

 Zamawiający ogranicza wykonawcom w postępowaniu możliwości 

 zaoferowania długości terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni uwzględniając 

 bezwzględnie obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania przepisy 

 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

 handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684). W przypadku podania przez 

 wykonawcę terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni lub krótszego niż 20 dni, 

 do oceny ofert zostanie przyjęty termin zapłaty odpowiednio 30 dni lub 20 

 dni. 

   
  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

  poniższego wzoru: 

 

  P = C + T + Z 

 

  gdzie: 

  P– całkowita liczba punktów, 

  C – punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”,   

  T- punkty uzyskane w kryterium „termin realizacji” 

  Z – punkty uzyskane w kryterium „termin zapłaty” 
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16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia 

18.WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Część III SIWZ - Projekt umowy 

(PU)   

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

19.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

19.5.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

19.6.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

19.7.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

19.8.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.9.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

19.10.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

19.11.W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 

zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

20.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień 

21. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 

http://www.bip.gluszyca.pl/ 

 

http://www.bip.gluszyca.pl/
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22. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI 

OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU 

WYKONAWCY. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy (Część III SIWZ - Projekt 

umowy (PU))  
 

23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4  Pzp.  
 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.  
 

24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

 kluczowych części zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego 

 zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp) 
 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania 

 przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
 

25. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ: 

 
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu  

3) Załącznik nr 2A do SIWZ - oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

4) Załącznik nr 5 i 5A do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. - UWAGA ZAŁĄCZNIK NR 4 SKŁADA SIĘ  W 
TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI 
DOTYCZĄCYCH KWOTY. 

5) Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw . UWAGA ZAŁĄCZNIK NR 6 
SKŁADA SIĘ WYŁĄCZNIE NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE 
SKŁADANIA OFERT. 

6) Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

7) Część II- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
8) Część III -Projekty umów (PU)   

 Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam  

 

        ..........................................................................… 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Ofertowego 

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

 
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

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

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:  

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

.................................................................................................................................... 
Telefon: ...........................................  Faks:  ........................................ email: 
............................................. 
NIP: ...............................................................  REGON: ......................................................... 
 
3. Cena oferty:  
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w kwocie dla poszczególnych części:  
 
  

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA    _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
słownie złotych: 

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

……………………………………………………………………………………. Cena zawiera 

obowiązujący podatek VAT 

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do (niepotrzebne skreślić): 
 

• ………... dni od dnia podpisania umowy; 
 

  
5. Udzielamy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres. 

 (niepotrzebne skreślić): 
 

• ................. miesięcy od dnia odbioru 
 

 
6. Termin zapłaty (niepotrzebne skreślić): 
: 

 

• …………...dni 
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7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (o 
ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

 

• ............................................................................................, 
 
 

8. OŚWIADCZAMY, iż jesteśmy przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe): 
 □ małym 
 □ średnim 
 □ dużym 

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 przedsiębiorstwam i 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. („Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie 
z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

8. INFORMUJEMY, że **: 

• wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego *. 

• wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów część nr...................................................towar 
(nazwa)____________________________________________ *.  

Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 
netto *. 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o 
podatku od towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 
9. Informuję, że zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję jej postanowienia. 

10. Informuję, że zapoznałem się z treścią Projektu umowy (część III Siwz) i akceptuję jego 

postanowienia. 

11. Informuję, że zapoznałem się z „Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ)” – cz. II Siwz i 

zgodnie z jego treścią wykonam przedmiot zamówienia. 

12. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji, co  wykazaliśmy w załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być 

one udostępniane. 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty) 

• ......................................................................... 

• ......................................................................... 

• ......................................................................... 

Data : …………………….              ............................................................................... 

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 2A do SIWZ  
 

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia, 
pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni 
przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w 
Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca”, oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia  

 

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

       (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ……………………, w następującym zakresie: ………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

         (podpis) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia, pomocy 
dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w 
ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach 
Podstawowych Gminy Głuszyca”, oświadczam, co następuje:  
 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 

 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 

ustawy Pzp  . 

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

      ………………………………………… 

(podpis) 

 

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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

(podpis) 

 

 



 

Zamawiający - Gmina Głuszyca 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi 

TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – 
unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 

 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IiR.271.3.13.2019 

 
 

 

 

  

 

31 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Propozycja/Wzór  
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU   

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia 

 
Załącznik nr 7 do IDW  

 

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

 

 

 

(nazwa podmiotu oddającego potencjał) 

 
 
 

 
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
 wykonywaniu zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 ____________________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________   
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) działając w imieniu i na rzecz 

 ____________________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________   
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. Dostawa 
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych 
pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie 
edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca”  

_______________________________________________________________________ 
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(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał 
ekonomiczny lub finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i 
narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu 
pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy 
Głuszyca”,  

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 
___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Propozycja/wzór  
 

Oświadczenie Wykonawcy –grupa kapitałowa (przynależy)  
 

Załącznik nr 5 do IDW  

                                        

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

Ja (my), niżej podpisany………………………………………………….  

(imię i nazwisko składającego(ych) oświadczenie), będąc upoważnionym (mi)  do reprezentowania 

Wykonawcy:  

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..............................................................................Adres 

...................................................................................................................NIP........................................

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

Regon..................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 

pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa wyposażenia, 

pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni 

przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w 

Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej 

Zamawiającego przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z 

następującymi wykonawcami: 

1. ………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………. 

 

Data                                                                                                       Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 

 
Przez grupę kapitałową - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.  poz. 184 ze zm.). 
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Propozycja/wzór  
 

Oświadczenie Wykonawcy –grupa kapitałowa (nie przynależy)  
 

Załącznik nr 5A do IDW  
 

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

 

Ja (my), niżej podpisany…………………………………………………. (imię i nazwisko 

składającego(ych) oświadczenie), będąc upoważnionym (mi)  do reprezentowania Wykonawcy:  

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..............................................................................Adres 

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

NIP.........................................................          

Regon..................................................... 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 
pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa wyposażenia, 
pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni 
przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w 
Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” 
 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 
Pzp, z żadnym z tych wykonawców. 

 

 
Data                                                                                                       Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 
 
 
Przez grupę kapitałową - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni  
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.  poz. 184 ze zm.). 
 

 


