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Rozdział  I. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nr postępowania:  ZP 271.07.2016 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

 ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak 

 

Województwo: Podkarpackie Powiat: niżański 

Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 

Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 

Nr domu: 136 A Nr lokalu:  - 

REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: (15) 87 94304 Nr faksu: (15) 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej sekretariat@jezowe.pl, sekretarz@jezowe.pl  

 

Godziny urzędowania : 8.00 - 15.30  

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

imię i nazwisko: Bujak Kazimierz,  E-mail: sekretarz@jezowe.pl 

                             Sibiga Piotr,           E-mail: informatyk@jezowe.pl 

1. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 

2. Ewentualne zapytania prosimy kierować na skrzynkę pocztową e-mail: sekretariat@jezowe.pl 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, oraz zamieści pytania i 

odpowiedzi na stronie: www.jezowe.biuletyn.net. 

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  na kierowane do 

zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy Jeżowe  w 

celu realizacji projektu pn.: „ Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkól 

podstawowych  i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” , 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

- tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, a także wydane 

na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a 

zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),  
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2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku 

do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii 

europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień 

publicznych. 

4.  Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało  zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych  

BZP nr 164991-2016 

 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 

realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp 

V. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub faksem lub elektronicznie (zeskanowany podpisany dokument). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 

elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy 

przekazu. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią 

przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt 2.  
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VI. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

 

Rozdział  II. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup wyposażenia obejmującego: nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały  

i pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowych, językowych oraz tematycznych - służących do 

kształcenia przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia) i/lub nauk przyrodniczych (przyroda/biologia) - do 8 

placówek prowadzących kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie 

gminy Jeżowe, tj: Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, ZS w Groblach, ZS w Starym Narcie,  

ZS w Jeżowem Centrum, ZS w Cholewianej Górze, ZS w Jacie, PSP w Jeżowem Kameralnem, 

PSP w Jeżowem Podgórzu. 

a w szczególności: 

Komputer stacjonarny szt.151 

Komputer stacjonarny szt.8 

Laptop dla nauczyciela do obsługi zestawu interaktywnego  szt. 6 

Zestaw interaktywny szt.16 

Urządzenie Wielofunkcyjne szt.13 

Magazyn Danych szt.8 

Przełącznik sieciowy szt.8 

Szafa wisząca na urządzenia sieciowe szt.8 

Router WiFi  szt.8 

Projektor przenośny szt.8 

Pracownia językowa dla 24 uczniów szt.4 

Pracownia językowa dla 13 uczniów szt.1 

Pracownia językowa dla 20 uczniów szt.1 

Pracownia przyrodnicza szt.7 

Pracownia Fizyczna szt.4 

Pozycja nr 16  Pracownia biologiczna szt. 2 

Pozycja nr 17 Pracownia chemiczna szt. 3 
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Pozycja nr 18 – Monitor grafiki wypukłej szt.3 

Pozycja nr 19 Modernizacja sieci szt. 95 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2A: Szczegółowy Opis   

                                                                                                             Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000-5; 30213100-6, 30.20.00.00-1, 30.23.73.00-2, 

48.00.00.00-8, 30213200-7. 

4. Miejsce realizacji dostaw (projektu): 

Województwo: Podkarpackie 

Podregion: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

Tarnobrzeski Niżański Jeżowe Jeżowe 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ  w terminie do : 31.10.2016 r 

III. GWARANCJA 

1.Warunki gwarancji wymagane przez Zamawiającego zawarte są w Projekcie umowy stanowiący załącznik  

   nr 3 do SIWZ.  

2. Szczegółowe warunki Zamawiający określił w paragrafie 2 ww. umowy w pkt 9-24 

 

Rozdział  III. 

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium. 

Wadium  Forma wniesienia zgodnie z Art 45.pkt 6 

 

1. Ustala się wadium w wysokości: 24.000,00 zł PLN / słownie: dwadzieścia cztery tysiące  złotych.  

Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu, sposób przekazania: Na konto zamawiającego 

Gmina Jeżowe: San Bank Stalowa Wola O/ Jeżowe 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07   

z dopiskiem wadium do przetargu na zadanie jak podano w ogłoszeniu. 

 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznana data i godzina wpływu środków  

na rachunek zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form: Art 45.1.6 Wadium może być 

wniesione w:  

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  
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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. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 

r. Nr 96, poz. 620). 

 

sposób przekazania:  Wadium musi być wniesione: przed upływem terminu składania ofert, tj.  

do dnia 08.08.2016 r. godziny 10.00. Wpłacona kwota  musi się znaleźć na koncie Zamawiającego.  

 

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych powyżej kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, 

w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Oryginału nie bindować i nie zszywać z ofertą.  

 

UWAGA: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin 

związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 

a) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje   

wykluczeniem oferenta z postępowania.  

a) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

b) Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne  

z art. 46 ust. 5 ustawy, a mianowicie: 

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie,  

- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  

c) Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania 

ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez 

zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

2. Zwrot wadium  

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 Prawa zamówień publicznych 

 

Rozdział  IV. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA; 

OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU I/LUB WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 oraz art. 24b 

ust. 3 ustawy Pzp;  

oraz 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na podstawie 

danych i informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach żądanych do załączenia do oferty. 
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II. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU I/LUB WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w podrozdziale I składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, (Treść oświadczenia zawiera pkt 3 Formularza Oferty. Złożenie podpisanego Formularza Oferty 

potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia); 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Treść oświadczenia zawiera pkt 4 Formularza Oferty. 

Złożenie podpisanego Formularza Oferty potwierdza złożenie wymaganego oświadczenia); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy 

Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50, Poz. 331, z późn. zm.) lub 

informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 

4. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) w miejsce dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 2 – składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z 

odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

5. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Wykonawcy, o których mowa w ppkt 1, składają wspólnie ofertę, przy czym: 
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a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale IV, podrozdziale II pkt 1 powinny zostać 

złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają 

łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie); 

b) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w Rozdziale IV, podrozdziale II pkt 2 ppkt 1 – 

2 oraz pkt 3 ppkt 1 muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców. 

6. Informacje dotyczące grupy kapitałowej: 

1) Zgodnie z art. 4 pkt 14 Ustawy OKIK przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę; 

2) Zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy OKIK przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  

o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 Ustawy OKIK, nad co najmniej 

jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art. 13 Ustawy OKIK, 

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 Ustawy OKIK - na potrzeby przepisów 

dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów; 

3) Zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy OKIK przez przejęcie kontroli rozumie się: wszelkie formy 

bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, 

przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie 

decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w 

szczególności: 

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik  albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień  

z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo 

na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
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f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie z zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

 

Rozdział  V. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI 

I. WYMOGI FORMALNE OFERTY 

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi 

„Formularz Oferty” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 

2) Integralną częścią do „Formularza Oferty”  będzie opracowany na podstawie Załącznika nr 2A 

„SOPZ”  (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ) i dołączony do oferty  Załącznik nr 2 

„Zbiorcze zestawienie cen ofertowych”  

3) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką; 

4) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

5) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 

II. WYMAGANE OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1. Oświadczenia lub dokumenty określone w Rozdziale IV podrozdziale II: „Oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału i/lub wykazujące brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania”. 

2. Dołączyć  do oferty  opracowany Załącznik nr 2 „Zbiorcze zestawienie cen ofertowych”  

 

3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 

1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania 

pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp. 

III. FORMA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W PODROZDZIALE II 

NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU 

1. Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem: 

1) pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie, oraz 
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2) formularza oferty wraz z Załącznik nr 2 „Zbiorcze zestawienie cen ofertowych”  

3) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które muszą być 

złożone w oryginale. 

2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie. 

3. W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym 

(w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), Zamawiający wymaga przedstawienia 

ich tłumaczenia na język polski.  

4. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co 

do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu. 

5. W przypadku, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w podrozdziale II rozdziału IV będą budzić 

wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu będzie wynikać, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane,  

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI 

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi 

w podrozdziale II niniejszego rozdziału. 

2. Zaleca się, aby:  

1) wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz połączone w 

sposób trwały;  

2) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca 

powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest 

wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

5. Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami 

winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

GMINA JEŻOWE  

37-430 JEŻOWE 136A 

 

oraz opisane: 
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Oferta na:  Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia 

ogólnego na terenie Gminy Jeżowe  w celu realizacji projektu pn.: 

„ Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych  

      i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. Wartość netto, Vat i brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” 

Załącznik nr 1 oraz w Załączniku nr 2 „Zbiorcze zestawienie cen ofertowych” 

2. Oferta musi zawierać wartość brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „łączną ceną brutto oferty” 

lub także „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 

poz. 1050 z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

3. Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie 

koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia,  

w szczególności podatek VAT. 

4. Wykonawca określi  w Załączniku nr 1 i  2 „Zbiorcze zestawienie cen ofertowych” cenę w złotych 

polskich z dokładnością do setnych części złotego. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych  

i zagranicznych sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania 

pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy 

(tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych). 

6. Podstawą do porównania ofert, będzie łączna wartość brutto oferty. 

 

Rozdział  VI. 

INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Jeżowe do dnia 08.08.2016 r. do 

godz. 10.00 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w   Urzędzie Gminy Jeżowe w dniu  08.08.2016 r. 

o godzinie 10.10 w sali Nr 22  



Projekt pn.: Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe 
współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO  na lata 2014-2020 

Strona 12 z 26 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, 

a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było 

wymagane. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych  

w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

jest osoba wskazana we właściwym rejestrze jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, bądź 

też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

 

Rozdział  VII. 

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

I. TRYB OCENY OFERT 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu.  

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 

jeżeli: 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
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1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.  

1.4. wniesiono poprawnie wadium, 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny  ofert, 

które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 

każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym 

opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany 

zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione 

poniżej 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia 

1 Cena 90 Liczba punktów = ( 

najniższa cena spośród 

wszystkich ofert/ cena 

podana w badanej 

ofercie)*100*90% 

 

2 Gwarancja  10 Liczba punktów = (ilość 

lat gwarancji badanej 

oferty/ najwyższa ilość 

lat gwarancji 

zaproponowana spośród 

wszystkich ofert) 

*100*10% 

Okres gwarancji należy 

podać w miesiącach nie 

krócej niż 24 miesiące  i 

nie dłużej niż 36 

miesięcy 

 

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady 

Ad 1. Kryterium ceny  

P1 =Cn/Cb x 100 x 90% 

gdzie: 

Cn – najniższa cena, 

Cb – cena oferty badanej, 

100 – wskaźnik stały, 

90% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

Ad 2. Kryterium okres gwarancji  

Wykonawca, który zaoferuje maksymalny okres gwarancji  tj. 36 miesięcy otrzyma 10 pkt. 

Wykonawca, który zaoferuje 30 miesięczny okres gwarancji otrzyma 5 pkt. 

Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji  tj. 24 miesiące  otrzyma  o pkt 

0 pkt. 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 90 pkt i kryterium okres 

gwarancji (max 10 pkt ) P=P1+P2 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  ilość punktów (max 100) 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

 

1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.  

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
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kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

4.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert 

uznanych za ważne, 

 

Rozdział  VIII. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało określone w paragrafie 6 umowy pkt 1-5 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: .................... zł/ co stanowi 2 % wartości 

umowy brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej 

wysokości w walucie, w której jest płatna kwota Umowy. 

 

Rozdział  IX. 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 3  do SIWZ „Projekt umowy” istotne 

postanowienia do umowy 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Istotnych postanowień umowy  

zgodnie  zapisami w projekcie umowy Zał. nr 3 do SIWZ  wymienionych w paragrafie 10  pkt 3 a-h 

 

Rozdział  X. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy Pzp. 

 

Rozdział  XI. 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty informacje, których zakres wynika z dyspozycji zawartej w art. 92 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy Pzp.  

2. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania 

umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia 

procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa................................................................................................................................................................. 

Siedziba.............................................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks.............................................................. nr NIP........................................................................ 

Dane dotyczące zamawiającego: 

       Gmina Jeżowe 

       37-430 Jeżowe 136A 

Zobowiązania wykonawcy: 

 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ na wykonanie zamówienia pn.: 

 
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia 

ogólnego na terenie Gminy Jeżowe  w celu realizacji projektu pn.: 

„ Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych  

      i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas 

w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili 

pełnomocnictwo) 

2. OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym  

w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm., 

zwanej dalej ustawą Pzp). 

3. OŚWIACZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane 

przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę ryczałtową: 

 cena netto.......................................... ....zł (słownie: .............................................................) 

 podatek VAT...........................................zł 

 cena brutto.........................................  ...zł.   (słownie: ...............................................................) 
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1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia określa zał. nr 2A  

    Zbiorcze zestawienie cen ofertowych 

 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zrealizowania zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 SOPZ do SIWZ  

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres:   ………… miesięcy 

 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy 

(Projekt umowy zał. nr 3) 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni 

uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.  

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców /*  niepotrzebne skreślić 

 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

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

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy Zał. nr 3 określonymi 

w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  

Imię i nazwisko  .........................................................................................................................  

adres:  .........................................................................................................................................  

telefon:  ..................................................................  faks:  .........................................................  

adres e-mail:  .........................................................  

12. OFERTĘ niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………….. 

 

 

__________________ dnia ____________________  

 ___________________________________ 

                          (podpis Wykonawcy) 



Projekt pn.: Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe 
współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO  na lata 2014-2020 

Strona 17 z 26 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ) 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Zakup i dostawa sprzętu  

i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy Jeżowe  w celu realizacji 

projektu pn.:  

„ Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkól podstawowych  

i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm., zwanej dalej ustawą) 

oraz stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy: 

 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.): 

Lp. 
Nazwa podmiotu wchodzącego w 

skład grupy kapitałowej 
Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 

_____________________ dnia  ___________2016 r.                                                                                                      

         ______________________ 

Podpis Wykonawcy 

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

 

_____________________ dnia  2016 r.                                                                                                      

         ___________________________ 

Podpis Wykonawcy 

*UWAGA:  należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
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  Gmina Jeżowe          

 37-430 Jeżowe 136A                                                                

  

 

        

 

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,     NIP  602 -00-17 -490    tel. 015 8794304, fax. 015 8794342,   E-mail: sekretariat@jezowe.pl,     

 

 

       

 

 Zamawiający:                   Gmina Jeżowe 

                    37-430 Jeżowe 136A 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

(Projekt umowy) 

 

„ Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy Jeżowe  

w celu realizacji projektu pn.:  

 

„ Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

 

       

  

mailto:sekretariat@jezowe.pl
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     PROJEKT  

UMOWA   NR ..............................  

 

zawarta w dniu ................2016 r.  w Jeżowem pomiędzy: 

 

Gminą Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136a zwaną dalej „Zamawiającym ”, 

reprezentowaną  przez: 

 

Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe.  

przy kontrasygnacie P. Wiesław Łach - Skarbnika Gminy Jeżowe. 

 

a 

„ ………. (pełna nazwa spółki)” z siedzibą w ............... , ul. ………………, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………. 

(wpisać nazwę miasta) …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

……………………., NIP: ……………………….., REGON: ………………………………, reprezentowana 

jednoosobowo (bądź kilka osób) zgodnie z zasadami jej reprezentacji przez: ……………… (Pana x) / …….., 

zgodnie z aktualnym odpisem z KRS (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), 

lub 

Panem/Panią ……. zamieszkałym w ……………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………. pod adresem ……………………., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP …………., zgodnie z wydrukiem ze strony internetowej 

CEIDG, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1,  

w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, z późn. zm.) dalej „Pzp” , została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz zapewnienie serwisu 

gwarancyjnego  sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy 

Jeżowe  w celu realizacji projektu pn.: „ Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji 

uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach zadania pn„ Poprawa warunków 

kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” współfinasowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO  

 na lata 2014-2020 Zmawiający zleca, 

3. Strony zgodnie oświadczają, że SIWZ i oferta Wykonawcy wraz z  Zał. nr 1 , 2 , 2A stanowią integralną część 

niniejszej umowy i opisują zakres i sposób świadczenia Wykonawcy. 
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4. Sprzęt będący przedmiotem umowy musi posiadać parametry określone w załączniku  nr 2 „Szczegółowy Opis   

            Przedmiotu Zamówienia” (SOPZ) i być zgodny z przedłożoną ofertą Wykonawcy z dnia  08.08.2016 r. 

5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt do siedziby poszczególnych szkół  

            i placówek na terenie Gminy Jeżowe. 

6. Dostarczony sprzęt będzie przez Wykonawcę podłączony oraz skonfigurowany tak aby szkoły  i placówki   

            oświatowe mogły z niego   korzystać.  

7. Szczegółowe zestawienie cenowe przedmiotu umowy zawiera opracowany przez Wykonawcę  

           załącznik nr 2 do umowy  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonych 

towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 

znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 

wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.    

§ 2 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie określonym  w załączniku nr 1 Umowy tj. 

Formularz ofertowy Wykonawcy.  

Wymagany termin realizacji umowy upływa w dniu 30.10.2016 r. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby poszczególnych 

szkół na terenie Gminy Jeżowe 

3. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie wraz ze 

sterownikami. Urządzenia będą spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta 

danego wyrobu. Całość dostawy będzie posiadała wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności 

oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone w formie elektronicznej w formacie pdf (na płycie 

CD/DVD) najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 

4. Dostarczony sprzęt będzie przez Wykonawcę podłączony oraz skonfigurowany tak aby szkoły i placówki   

 oświatowe mogły z niego   korzystać.  

5. O terminie rozpoczęcia dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem, przynajmniej jeden 

dzień przed jej wykonaniem. 

6. Dostawa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach 9-14. Przez dni robocze należy rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, 

określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze 

zm.). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz 

zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność 

za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 

8. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru, który stanowi załącznik nr 4, 

podpisanych przez obie strony umowy, po wykonaniu dostawy do siedziby, do pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego. 
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9. Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej zgodności  

z umową oraz ewentualnych usterek lub wad. Sprawdzenie dostarczonego sprzętu może polegać na 

sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych urządzeń. 

10. GWARANCJA 

11. Wykonawca udziela gwarancji door –to-door. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dostarczonego sprzętu w  okresie gwarancji w ciągu 48 godzin od 

chwili zgłoszenia awarii / wystąpienia szkody, w przypadku naprawy przekraczającej 48 godzin – dostarczenie sprzętu 

zamiennego o porównywalnych (nie słabszych) parametrach. Nie dokonanie naprawy w  ustalonym terminie lub nie 

dostarczenie sprzętu zamiennego skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę kary umownej na zasadach 

określonych Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu gwarancji (od daty upływu 48 godzin od zgłoszenia do daty 

odbioru sprzętu po naprawie) przedłuża okres udzielonej gwarancji 

13. Wykonawca w ramach gwarancji zapewnia wymianę dostarczonego sprzętu na nowy  gdy w okresie gwarancji trzy 

razy wystąpi ta sama wada lub usterka. 

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu przy jego odbiorze lub wadliwego działania w pierwszych 14 dniach od 

dnia dostawy - Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad w terminie 

uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 10 dni. 

15. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie udzielonej  gwarancji. 

16. Wykonawca zapewnia oznakowane dostarczonego sprzętu symbolem CE. 

17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z dokumentu gwarancyjnego niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

18. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu zainstalowania sprzętu 

19. W przypadku niemożności usunięcia uszkodzenia w terminie, wykonawca zapewni (na czas naprawy) 

bezpłatnie urządzenie, o parametrach nie gorszych niż naprawiane. 

20. W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 

odbierze uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i dostarczy po naprawie na własny koszt i ryzyko. 

21. W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą użytkownika, wszystkie nośniki 

danych takie jak dyski twarde pozostają w siedzibie Zamawiającego. 

22. W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników 

pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną do wyłącznej dyspozycji 

Zamawiającego. 

23. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 4 dni robocze, okres gwarancji będzie wydłużony o czas 

trwania naprawy. W razie, gdy sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Wykonawca niezwłocznie tj. 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia ostatniej awarii, 

dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad, taki sam lub o nie gorszych parametrach 

technicznych. 

24. Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez dział serwisowy Wykonawcy odbywać się będzie w dni 

robocze w godzinach 8.00 — 16.15 telefonicznie, faksem, e-mail. Zamawiający z Dostawcą  wspólnie 

mogą ustalić inną formę komunikacji np. za pomocą odpowiedniego oprogramowania.  

25. Gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym sprzętem. W razie 

sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela. 
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PODWYKONAWCY 

26. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 

1) niżej wymienionych podwykonawców: 

1. ................................................... - wykonanie ........................................; 

2. ................................................... - wykonanie ......................................... 

2) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy. 

27. Powierzenie podwykonawcom zadań określonych w  pkt 26 ) nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby 

to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: 

 

Netto:  ______________ zł , / słownie: ________________________ 

w tym …….% VAT : ________________________zł 

Brutto: _____________ zł.,/ słownie: _________________________ 

 

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............. r. 

2. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 

3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być 

adresowana do Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136a , NIP: 602-00-17-490 

4. Wykonawca otrzyma zapłatę przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania/doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 4 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki i płatności częściowych. 

9. Wykonawca wystawi jedną fakturę za realizację przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. W terminie do 5 dni od dnia dostarczenia , podłączenia i skonfigurowania sprzętu przez Wykonawcę 

zamówienia, Strony sporządzą Protokół odbioru, zwany dalej protokołem. Protokół powinien zawierać 

w szczególności: 
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1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji zamówienia, w tym o 

braku albo o istnieniu wad sprzętu. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi,  

że zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanym w szczególności w 

załącznikach do umowy i obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny 

termin nie dłuższy jednak niż 2 dni w celu:  

1) usunięcia stwierdzonych Protokołem wad przedmiotu umowy, lub brak podłączenia i konfiguracji 

2) dostarczenia przedmiotu umowy, którego Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie 

określonym w SOPZ. 

4. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie 

przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego) w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamówienie lub jego część podlega ponownej procedurze 

odbioru, określonej w niniejszym paragrafie. 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela ........................... miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,     

    liczonej od dnia odbioru końcowego . 

2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich 

ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

ujawnionych usterkach. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru dostarczonego sprzętu po upływie 

terminu gwarancji  ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

okresu  gwarancji. 

 

§ 6 

   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ................. zł./ co stanowi 2 % 

wartości umowy brutto (wraz z podatkiem  VAT), dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w walucie, w której jest płatna kwota Umowy. 

2.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

3.Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 

b) pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości. 
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4.Zamawiajacy  winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do 

instytucji wystawiającej zabezpieczenie. 

5.W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia  i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane dostawy. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, płatną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania 

naprawy uszkodzonego sprzętu, określonego w § 2 ust. 12 – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, 

za każdy dzień roboczy zwłoki. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wymiany 

wadliwego sprzętu, na sprzęt nowy, wolny od wad, o którym mowa w § 2 ust. 17 – w wysokości 0,2% 

wartości brutto umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

6. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć odsetki 

ustawowe. 

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia 

stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób 

zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 

jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej 

czynności; 
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3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

następnego dnia po tej czynności; 

4) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali. 

3. Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 2 wykonuje się w terminie 10 dni od daty powzięcia informacji 

o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy, przez doręczenie drugiej stronie oświadczenia w 

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

§ 9 

ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową 

między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia 

mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 

numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 

telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony 

uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją i odbiorem sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: ___________________________ tel. _____________________. 

b) ze strony Wykonawcy: ___________________________ tel. _____________________. 

2. Zmiana osoby o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie 

wymaga formy aneksu. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ZMIAN  POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY 

 w następujących przypadkach: 

a) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie urządzenia, niepowodujących 

zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie urządzeń lub 

wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających 

parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; 

b) pojawienie się na rynku urządzeń producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach 

i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że takie zmiany nie 

spowodują zwiększenia ceny; 

c) wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów 

wykonania lub odbioru przedmiotu umowy; 
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d) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; 

e) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT 

dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze 

zmiany stawki podatku; 

f) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

g) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: 

- konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy; 

- okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie 

realizacji umowy przez Zamawiającego; 

- okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy; 

h) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania 

umowy; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

w sposób należyty. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  

w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę 

lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

7. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów 

wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

9. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarze dla Wykonawcy  

i 3 egzemplarze  dla Zamawiającego. 

10. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 2: Zbiorcze zestawienie cen ofertowych 

2) załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy; 

 

                      ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 


