SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

numer sprawy: BRI- MR.271.5.2019PN
Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych
- na stronie internetowej http://bip.sedziszow.pl/
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Sędziszów
NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych”
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, prowadzone w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. Poz. 1986 zwanej dalej Ustawą

ZAMAWIAJACY:
GMINA SĘDZISZÓW
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131
NIP: 656-21-64-804
http://www.sedziszow.pl

Dokumentację zatwierdził:

Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”

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 Sędziszów
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sędziszów jest Pani/Pan Cieśla Sylwester
Zespół Centrum Zabezpieczenia Informacji ul. Kościuszki 11/110 , 25-310 Kielce, www.czi24.pl
tel.512-666-944


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ),



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 (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.



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;

−

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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o 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.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA SĘDZISZÓW
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131
NIP: 656-21-64-804
http://www.sedziszow.pl

e-mail: um@sedziszow.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych do
trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów. Zamówienie obejmuje
transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego
wyposażenia.

„Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych”
na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy
Sędziszów”.
Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry
techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Dostarczony sprzęt i
wyposażenie powinien być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich, posiadać
karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi
przepisami prawa. Przedmiot zamówienia w tym sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla placówek
oświatowych, co organ nadzorujący niniejszym potwierdza.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły
i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie
instruktażowe dla pracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów
i
nie
powinien
stanowić
odrębnej
pozycji
na
fakturze/rachunku.
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia posiadał w widocznym miejscu
oznakowanie (np. w formie naklejki- projekt do uzgodnienia z Zamawiającym) zgodne z
„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji promocji” dostępnym na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rposwietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umowpodpisanych-od-1-stycznia-2018-r
3.3 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .
3.4 Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż
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wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa lub zwyczajowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w
stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą
posiadały nie gorsze parametry techniczne.
3.5 Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa określone zostały w dalszej części siwz oraz we
wzorze umowy.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

w terminie do 30 dni

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek
ich posiadania wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
5.2.1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
5.3.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp
5.3.2 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust.7 ustawy Pzp.
5.3.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
może przedstawić dowody na to, ze 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 sadu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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5.3.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt
5.3.3).
5.3.5 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

5a) PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCHYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3)
Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz
z ofertą.
6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1siwz.oraz załącza do oferty zobowiązanie (o którym
mowa w pkt 6.8.2 siwz) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia
6.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
6.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
6.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy
Pzp.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: nie dotyczy
6.6 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, ze nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń i dokumentów.
6.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 rpoz.1114 oraz 2016 r. poz.352)
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6.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania z tłumaczeniem na język polski.
6.8. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom
6.8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
6.8.2. 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.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
6.8.3.Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art.24
ust.1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
6.8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6.8.1. siwz
6.8.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby
warunków udziału w postepowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o
którym mowa w pkt 6.1 siwz.
6.8.6 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. siwz.
6.8.7 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy
podwykonawców.
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6.9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcja,
spółki cywilne
6.9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6.9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 siwz mogą być spełnione
łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 6.3
siwz składa każdy z wykonawców.
6.9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt
6.5 siwz, przy czym dokumenty te i oświadczenia składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje
spełnienie warunku, w zakresie.
6.9.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o
których mowa w pkt 6.1 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.9.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, są oni zobowiązani
na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5.
Dokumenty i oświadczenia, składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku w
zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2 siwz
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI
ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH W ART.10C-10E, PRZEWIDUJE INNY
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ,
A
TAKŻE
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
7.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na adres wskazany w siwz, za
pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
7.2 Pozostała komunikacja
(np. zawiadomienia, informacje, wnioski, zapytania) pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu (413811131), drogą elektroniczną na adres: um@sedziszow.pl
7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencje za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.4. W postępowaniu ofertę i oświadczenia składa się w oryginale w formie pisemnej.
7.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.8.2 siwz należy złożyć w oryginale.
7.6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. Poz. 1126), składane przez wykonawcę i inne podmioty, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
7.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia , o których mowa w pkt
7.6 należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
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którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
7.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem.
7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Katarzyna Pacholec tel. 413811127 w.701
7.12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
8.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
8.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1 pieniądzu,
8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
8.2.3 gwarancjach bankowych,
8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr
1804, oraz z 2015 r. poz 978 i 1240).
8.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesione
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.4
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w
Sędziszowie Nr konta 69 8513 0001 0000 0015 2000 0050 z dopiskiem Wadium na: Dostawa
wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych
8.5 Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty.
8.6 Pozostałe formy wadium (oryginały) muszą być dołączone do oferty.
8.7 Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą i terminem obowiązywania wadium
lub
gdy
wadium
nie
zostanie
wniesione
w
terminie,
zostanie
odrzucona
z przyczyn formalnych.
8.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
8.9.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
8.9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8.9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.11 Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą
lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego.
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9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
9.1.Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTAWANIA OFERT.
10.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jedną , dwie lub trzy części . Oferta
winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.4. Oferta, oświadczenia, dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy/wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
10.5. Ofertę stanowi wypełniony formularz Oferta (zał. nr 1) wraz z Formularzem cenowym (zał. nr
1a) oraz niżej wymienione dokumenty:
a) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1 siwz
b) Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 6.2 siwz, w przypadku gdy wykonawca, polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(jeśli dotyczy).
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. pełnomocnictwo winno
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy),
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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
poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do
ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
10.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w siwz, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10.7. Każda poprawka w treści oferty np. przekreślenie, uzupełnienie, przerobienie winno być
parafowane przez Wykonawcę.
10.8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem
pkt 10.9. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
10.9. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, ze nie mogą
być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, ze zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. z 2003 r.
nr 153, poz.1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny
być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać” (z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której mowa w art. 86. ust. 4 ustawy Pzp.
10.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w opakowaniu, zamknąć tak
ażeby uniemożliwić odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwa i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane: Gmina
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Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów ,
oraz opisane:
Oferta na „Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych
Nie otwierać przed dniem ………….. godziną……………………….
(wpisać aktualny dzień i godzinę otwarcia ofert)
10.11. Wymagania określone w pkt.10.8 -10.10 siwz nie stanowią o treści ofert i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje, które mogą wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę.
10.12.Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny
być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak samo jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „Wycofanie” lub „Zmiana”.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie: Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów, pokój nr 22 (I piętro - sekretariat), w terminie do dnia 16.09.2019 roku, do godz. 1000.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina)
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r. godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej (Parter – sala
konferencyjna ).
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia oferty podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące;
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena ofertowa – cena, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
12.2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
12.3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
12.4 Jeżeli złożona
zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KREYERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosować następujące
kryteria oceny ofert:
Cena
= 60 % = 60 pkt
Okres udzielenia gwarancji
= 40 % = 40 pkt
13.1.1) Kryterium „C - cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza według wzoru:
C = ( C min : C o) x 60 pkt
gdzie:
C
- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium cena
C min - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto oferty ocenianej (zł)
13.1.2) Kryterium „G - okres udzielenia gwarancji” – oznacza okres udzielonej przez wykonawcę
gwarancji na przedmiot umowy.
Najkrótszy możliwy okres udzielenia gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi: 3 lata, liczony
od daty odbioru ostatecznego.
Najdłuższy możliwy okres udzielenia gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi: 5 lat od daty
odbioru ostatecznego.
Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i jest podana w latach.
Wykonawca wpisze na druku oferty tylko jeden z następujących okresów udzielenia gwarancji
i otrzyma niżej wymienioną ilość punktów:
3 lata gwarancji = 0 pkt
4 lata gwarancji = 20 pkt
5 lat gwarancji = 40 pkt
Uwaga: Jeżeli wykonawca nie wpisze w ofercie żadnego okresu udzielenia gwarancji, bądź też wpisze
w ofercie krótszy okres udzielenia gwarancji niż 3 lata, to jego oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli natomiast Wykonawca wpisze w ofercie okres
gwarancji dłuższy niż 5 lat, to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 5 lat.
13.2. Punktacja przyznawana wykonawcom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów obliczona zostanie według wzoru:
S= C+G
w tym:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres udzielenia gwarancji”
Maksymalna łączna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wynosi 100 pkt
Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
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których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.5. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 13.4.a) oraz 13.4.d) na stronie
internetowej.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
14.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
przedłoży zamawiającemu:
a) umowę regulującą współpracę wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
b) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt i wyposażenie spełnia wymagania opisane w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
14.3.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na
warunkach określonych w pkt 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 0 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej
lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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.
15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art.
148 ust.2 ustawy Pzp.
15.3. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji
zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
Dokument gwarancji musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego.
15.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
określonych w umowie.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH.
16.1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo określone w Dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
18. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA RÓWNIEŻ
NASTEPUJĄCE INFORMACJE:
18.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
18.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
18.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5 Adres poczty elektronicznej um@sedziszow.pl, adres strony internetowej zamawiającego:
http://bip.sedziszow.pl/
18.6 Zamawiający nie przewiduje do rozliczeń z wykonawcą walut obcych.
19.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
18.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.9 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a.
18.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4.
18.11 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
18.12 Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a – nie dotyczy.
18.13 Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty- nie dotyczy.
19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOPTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Formularz oferty (zał. nr 1).
2. Wzór formularza cenowego (zał. 1a)
3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2).
4. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3).
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zał. nr 4).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 5).
7. Wzór umowy (zał. nr 6).
8. Formularz cenowy (zał. nr 7)
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
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mają

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Zał. nr 1

OFERTA
GMINA SĘDZISZÓW
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa
wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych

my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wpisać osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy tj. imię , nazwisko, stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz
WYKONAWCA:
....................................................................................................................................

adres:

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

Tel.

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

Fax. ...................................................

REGON

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

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

e-mail

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć)i uznajemy się za związanych określonymi w
nich postanowieniami i zasadami postępowania.
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3. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym formularzem cenowym
za cenę brutto ………………… (wraz z podatkiem VAT). Słownie: …………………….
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.
6. Zobowiązujemy się do udzielenia okresu gwarancji na okres: …………… lat, na warunkach
określonych w umowie.
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

……………………….…….…..………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

8. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamierzamy powierzyć
następującym podwykonawcom, wykonanie poniższych części
zamówienia:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
(wskazać część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców)

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
11. Oświadczamy, iż cena brutto oferty obejmuje zakres przedmiotu zamówienia określony w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym podatki, cła i inne należności.
12. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr…... do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one
udostępniane.
13. Należymy/nie należymy* do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw.
14. Informujemy, że (właściwe zakreślić):
 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/ usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia): ____________________________________________.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ___________ zł netto **.
15. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………………
tel. …………………fax ………………… e-mail……………….
16. Ofertę składamy na .......................... stronach.
17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, które stanowią integralną jej
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część:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
18. Inne informacje ( np. adresy baz danych, rejestrów publicznych)
………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych krajowych 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)
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy, że dokumenty dotyczące
Wykonawcy, t.j. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny pod adresem:
www.ms.gov.pl lub odpis z CEIDG pod adresem: www.prod.ceidg.gov.pl
Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty.

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

……………………….…..………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika
(* 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.
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zał. nr 2

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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 pracowni matematyczno-przyrodniczych prowadzonego przez Gminę
Sędziszów oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt 5.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

……………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w pkt 5.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..…………………………………………………………………………………………………,
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………….
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

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

……………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

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 i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika
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zał. nr 3
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

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 pracowni matematyczno-przyrodniczych prowadzonego przez Gminę
Sędziszów 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.

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

……………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

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 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 i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika
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OŚWIADCZENIA 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 i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

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.
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……………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

Zał. nr 4
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych
w imieniu wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
wpisać nazwę /firmę Wykonawcy

oświadczam, że:
* z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, nie należę do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
* należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

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

……………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

Uwaga:
Niniejszy „Formularz” wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp.
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Zał. Nr 6

Przedmiot zamówienia z podziałem na poszczególne szkoły
Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące warunki:
 posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne
 posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
 spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (dla komputerów przenośnych)
 być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
 posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
Ponadto Wykonawcy sporządzając ofertę i dobierając poszczególne urządzenia (wyposażenia) muszą
uwzględnić fakt, iż niektóre z nich będą musiały ze sobą współpracować (być kompatybilne ze sobą)
np. tablica interaktywna musi współpracować z projektorem, mobilna szafka na laptopy powinna
uwzględniać wymiary zaproponowanych laptopów itp.

SP nr 1 w Sędziszowie
Adres: Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów
Telefon: 41 381 01 20

SP nr 2 w Sędziszowie
Adres: Przemysłowa 8A, 28-340 Sędziszów
Telefon: 41 381 12 82
SP w Pawłowicach
Adres: 28-340 Pawłowice 94,
Telefon: 41 381 10 65

Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych planowane do zakupu
w ramach projektu pn.
"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy
Sędziszów" (dla każdej z 3 szkół zostanie zakupiony poniższy zestaw)

L.p.

Nazwa

Liczba
(ilość)

Parametry minimalne :
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1.

Wiatr i pogodaskrzynka do
doswiadczeń

1

Skrzynka, wszystkie elementy umieszczone w solidnej wanience do
transportu i przechowywania materiałów z wkładem piankowym:
* termometr
* naczynia na deszczówkę
* deszczomierz, wersja duża
* kompasy z blokadą
* wiatromierz (anemometr czaszowy)
* trójnóg statywu, wyciągany
* torebka na obciążnik
* zacisk statywu
* róża wiatrów
* wiatrowskaz
* róża wiatrów z regulowanym wskaźnikiem wiatru
* nefoskop
* termometr six
* tablica magnetyczna
* symbole pogody z rzepami
* płytki z tworzywa sztucznego z możliwością zapisu
* model termometru z dwustronnym nadrukiem, regulowany wskaźnik
* marker, wodorozpuszczalny
* legenda do naukowych symboli pogody
* tabele na pomiary temperatury
* tabele obserwacji pogodowych
Ponadto:
* informator dla nauczyciela "Wiatr i pogoda"
* materiały do kopiowania na 33 stanowiska do pracy z załączonymi
materiałami
* zeszyt "Doświadczenia na poszczególnych stanowiskach w szkole
podstawowej: obserwujemy pogodę"
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2.

Tellurium szkolne z
napędem ręcznym

1

min:
Wymiary:
72 x 37 x 25 cm (dł. x wys. x szer.),
średnica globusa: 15 cm,
średnica soczewki: 16 cm
Masa:
4 kg
Zawartość:
Tellurium, zasilacz sieciowy, zapasowa żarówka, osłona przeciwkurzowa,
flamaster, ściereczka i instrukcja. Wszechstronne tellurium szkolne z
soczewką Fresnela do wspaniałej symulacji światła słonecznego.
To, co jest szczególnie innowacyjne w tym urządzeniu, to zastosowanie
soczewki Fresnela do wytworzenia bardzo jasnej, równoległej wiązki
światła w celu pełnego oświetlenia globusa Ziemi, zogniskowanie punktu
świetlnego na globusie do przedstawienia pozornej wędrówki Słońca
między zwrotnikami i zastosowanie tarczy horyzontu z figurą rzucającą
cień, w celu ukazania pozycji Słońca dzięki rzucanemu cieniowi.
Zasilanie:
Lampa halogenowa Słońca 12V / 20W jest zasilana zasilaczem sieciowym
podłączanym do urządzenia przy pomocy kabla z wtyczką typu jack.
Tarcza horyzontu z figurą rzucającą cień:
Przy pomocy tarczy horyzontu, którą można umieścić w każdym miejscu
globusa dzięki mocowaniu samoprzylepnemu, można zrozumiale i
poglądowo wyjaśnić zmienną sytuację oświetlenia Ziemi.
Soczewka Fresnela:
Soczewka Fresnela o krótkiej ogniskowej zapewnia światło kierunkowe
(równoległe). Dzięki temu Słońce oświetla jedną pełną półkulę Ziemi, a
granice zasięgu oświetlenia (dzień i noc) zgadzają się z ich naturalnymi
odpowiednikami.
Trzy pozycje soczewki Fresnela:
Soczewkę Fresnela można nałożyć na ramię tellurium w trzech pozycjach:
dzień i noc, pory roku: w tej pozycji jedna półkula globusa Ziemi jest w
pełni oświetlona, a granicę cienia widać wyraźnie wokół całego globusa.
Punkt Słońca, zwrotniki: w tej pozycji soczewka wytwarza punkt z
niewielkim okręgiem na środku kuli ziemskiej. Podczas obrotu Ziemi wokół
Słońca punkt świetlny wędruje przez równik między zwrotnikami na półkuli
północnej i południowej.
Fazy księżyca: w przypadku tej pozycji szczególnie oświetlony jest Księżyc,
a podczas ruchu Księżyca wokół Ziemi można wyraźnie zademonstrować
fazy Księżyca i zaćmienia.
Pręt z satelitą:
Do demonstracji pozycji i ruchu satelity geostacjonarnego, na figurę
rzucającą cień tarczy horyzontu można nasadzić pręt z "satelitą" na czubku.
Księżyc z wyciąganym prętem mocującym:
W celu przedstawienia ruchów Księżyca można go prowadzić ręką wokół
całej Ziemi, a do wyjaśnienia faz Księżyca i zaćmień można ustawiać go na
różnej wysokości pręta mocującego.
Duży globus Ziemi z wyciąganym prętem biegunów:
Na dużym globusie (Ø 15 cm) daje się wyraźnie dostrzec granicę cienia i
inne szczegóły, także z większej odległości. Przy pomocy wyciąganego
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pręta biegunów (długość 33 cm) można przekonująco pokazać pozycję
Ziemi w kosmosie wraz z kierunkiem osi Ziemi wskazującym określony
punkt (Gwiazdę Polarną).
Tarcza i wskazówka granicy zmiany daty:
Globus Ziemi umieszczono na wskazówce, która przy obrocie ramienia
tellurium porusza się wokół Słońca na tarczy zmiany dat. W zależności od
położenia wskazówki oś Ziemi jest zwrócona ku Słońcu albo od niego
odwrócona (pory roku). Daty przesilenia zimowego i letniego, jak również
zrównanie dnia z nocą oznaczone są na tarczy zmiany daty w sposób
szczególny.
Pomoc dla nauczycieli:
W celu ułatwienia pracy z tellurium pomoc dla nauczycieli zawiera
szczegółowy opis elementów lekcji z pogłębiającymi wiedzę informacjami
astronomicznymi w zakresie następujących 13 tematów: Ziemia jako kula,
dzień i noc, godzina, dzień i noc polarna, zwrotniki, pory roku, długość dnia
i nocy na różnych szerokościach geograficznych, pory dnia, fazy Księżyca,
zaćmienia, pływy, objętość Ziemi (Eratostenes), satelita geostacjonarny.

3.

Drukarka 3d

1

4.

Mikroskop

1

magnetyczny stół podgrzewany ze zdejmowaną płytą ze stali sprężynowej
pokrytą PEI. Rama osi Y z profili aluminiowych.Zakres osi Z - 210
mm.prędkość druku- min. 200 mm/s! np. Zestaw Original Prusa i3 MK3S
lub równoważny
Powiększenie:
40 - 600 x
Przedział wiekowy:
12-16 lat
Dane techniczne:
* okular szerokopolowy 10x18 mm ze wskaźnikiem
* tubus monokularowy nachylony pod kątem 45° dla wygodnej obserwacji
w pozycji siedzącej
* obracany o 360°
* 3-krotny obiektyw rewolwerowy z precyzyjną blokadą przy zmianie
powiększenia
* obiektywy achromatyczne: standard DIN 4x/0.10, 10x/0,25, 60x/0,65
* wszystkie obiektywy są parafokalne, skupione i kodowane kolorami
* oddzielne pokrętła dla trybu zgrubnego i drobnego; wbudowana blokada
zabezpieczająca preparat i obiektywy przed uszkodzeniem
* kondensor N.A. 0.65 z filtrem i przysłoną irysową
* duży stolik przedmiotowy 120 x 110 mm z 2 uchwytami do
przytwierdzania preparatów
* wbudowane oświetlenie żarowe
* zasilanie 220V - 240 V (CE)
Zawartość:
Mikroskop, osłona przeciwkurzowa
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5.

Tablet

11

Ekran 10.1" (1280 x 800, IPS)
Dotykowy, 10-punktowy Multi-touch
Pamięć wbudowana 16 GB
Pamięć RAM 2 GB
Sposób obsługi Dotykowy
Kamera przednia 2 Mpix
Kamera tylna 5 Mpix
GPS
Dźwięk Dolby Atmos; Wbudowane dwa głośniki; Wbudowany mikrofon
Wibracje; G-Sensor; Czujnik Halla
Model procesora min. Qualcomm APQ8017
Ilość rdzeni procesora 4
Taktowanie procesora 1400
Układ graficzny min. Adreno 308
Akumulator Litowo-Jonowy, 2-komorowy
Pojemność akumulatora [mAh] 7000
Maksymalny czas pracy [min] 600
System operacyjny min. Android 7.0 Nougat
Komunikacja WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0,
Łączność bezprzewodowa
Bluetooth 4.0 WiFi 802.11 b/g/n
Złącza USB 1x micro USB 2.0
Złącza A/V Wyjście słuchawkowe
Czytnik kart micro SD/micro SDHC/micro SDXC
Maksymalna obsługiwana pojemność karty pamięci: 128 GB
Wysokość [cm] 17
Szerokość [cm] 24.7
Grubość [cm] 0.85
Kolor Czarny
Załączone wyposażenie: Ładowarka (Zasilacz)
Okres gwarancji 24 miesiące

6.

Historia Ziemi,
zestaw skał i
minerałów

1

pozwala na prezentację podstawowych typów skał. Zawiera po 15 skał
magmowych, osadowych i metamorficznych. Łącznie 45 skał, każda
wielkości ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w odrębnym
wewnętrznym pojemniku z przegródkami. Łącznie 45 skał, każda wielkości
ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w odrębnym
wewnętrznym pojemniku z przegródkami.
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7.

Mikroskop
biologiczny

2

optyczny
Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°
Materiał układu optycznego: szkło optyczne
Powiększenie, x: 64–1280
Średnica tubusu okularu, mm: 23,2
Okulary: WF16x
Soczewki obiektywowe: 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją)
Rewolwer: 3 obiektywy
Stolik, mm: 90x90, z zaciskami
Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm: 011, pionowy
Kondensor: NA 0,65
Diafragma: obrotowa diafragma (6 apertury)
Regulacja ostrości: zgrubna
Korpus: metalowy
Oświetlenie: LED
Regulacja jasności: tak
Zasilanie: 220V 50Hz

8.

9.

10.

11.

Model blokowy skóry 1
człowieka- wykonany
z PCV,

Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych
szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model
wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Unikalny model anatomiczny
przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły.
Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak:
włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia
krwionośne ukazane są szczegółowo. Pomoc dydaktyczna wykorzystywana
w szkołach na lekcjach biologii i przyrody. Wysokiej jakości model
anatomiczny, ułatwiający poznanie anatomii człowieka. Wymiary
ok.:22x21x11.5cm

Model czaszki
człowieka wykonany
z PCV,
Model DNAwykonany z PCV, na
podstawce

1

z ruchomą żuchwą, rozkładany na części Wymiary ok.: 20x15x15cm

1

Model helisy DNA. Pomoc dydaktyczna skonstruowana jest w taki sposób,
aby uczeń nie mógł połączyć ze sobą złych zasad.
Tymina i adenina połączone są dwoma wiązaniami wodorowymi, więc te 2
elementy łączą się za pomocą dwóch bolców. W przypadku pary cytozyny i
guaniny występują trzy wiązania wodorowe, więc elementy łączą się za
pomocą 3 bolców. Nie ma możliwości, aby połączyć ze sobą niepasujące
elementy.
Wys. 45 cm

Mózg - model
wykonany z PCV,

1

model mózgu z arteriami 8 części
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12.

Stacja pogody
przenośna z rączką –
5 przyrządów

1

13.

Narzędzia
preparacyjne zestaw 16elementowy

1

14.

Struktury
1
molekularne konstrukcyjny zestaw
podstawowy,

15.

Komplet szkła
1
transparentnegowersja rozbudowana

Kompaktowa stacja pogody dla młodszych z wyjmowanymi przyrządami (5
różnych) umieszczonymi w specjalnych gniazdach w jednolitej obudowie z
rączką – umożliwia to swobodne przenoszenie stacji. Wykonana z
trwałego, kolorowego tworzywa. Wyjmowane przyrządy to: termometr,
termometr minimum-maksimum, barometr, higrometr i kompas. Trzy
ostatnie przyrządy mają, oprócz szczegółowych skal, dołączone opcjonalne
nakładki dwustronne z uproszczonymi skalami.
Wymiary ok: 30 x 38 cm.
Stosowany do przygotowania preparatów mikroskopowych oraz
pobierania próbek.1. igła preparacyjna prosta (czarny plastikowy uchwyt,
chromowana stal) - 2 szt.2. igła preparacyjna lancetowata (czarny
plastikowy uchwyt, chromowana stal) - 1 szt.3. stalowa pęseta z ostrym
zakończeniem (13 cm) - 1 szt.4. stalowa pęseta zakończona tępo (13 cm) 1 szt.5. stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone (11 cm) - 1 szt.6.
stalowy skalpel (uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt.7. ostrza skalpela (do
montażu w uchwycie skalpela) - 5 szt.8. plastikowa pipeta Pasteura o
pojemności 1 cm3 - 2 szt.9. plastikowa okrągłodenna probówka z korkiem 2 szt.Całość znajduje się w estetycznym wzmocnionym etui zamykanym na
zamek błyskawiczny.
Zestaw dydaktyczny pozwala budować struktury chemiczne.Zestaw kulek
(imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego, pozwalających na
budowę modeli popularnych pierwiastków chemicznych. Pudełko zawiera
instrukcję oraz elementy szt.:
25 szt. duże w tym węgiel (czarna) 12, siarka (żółta) 4, sód
(pomarańczowa) 4, chlor (zielona) 5,
24 szt. małe w tym 6 sód (pomarańczowa), 6 tlen (czerwona), 6 fosfor
(niebieska), 6 aluminium (żółta),
26 szt. mini w tym wodór (biała),
37 szt, łaczników róznej długości,
Instrukcje budowy z przykładami.
Komplet szkła i sprzętu do wykonywania podstawowych doświadczeń. W
skład kompletu wchodzą:
cylinder szklany miarowy mały
cylinder szklany miarowy duży
kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, mała
kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, duża
zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, mała
zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, średnia
zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, duża
bagietka szklana
probówki szklane - 10 szt.
uchwyt do probówek
stojak do probówek
szczotka do mycia probówek
termometr laboratoryjny
łyżko-szpatułka
szkiełko zegarkowe
tryskawka
zakraplacze - 2 szt.
lejek
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16.

Miernik natężenia
dźwieku

1

W skład zestawu wchodzą futerał i osłonka.
Zakres pomiarowy: 30 dB ÷ 120 dB
Dokładność pomiaru: ± 1,5 dB (dla 30-94 dB)
Max. wskazanie LCD: 4 cyfry
Okres próbkowania: 2 Hz
Zakres częstotliwości: 31.5 Hz ÷ 8 kHz
Rozdzielczość: 0,1 dB
Wybór zakresu: automatyczny,
ręczny
Bargraf: tak
Wskaźnik przekroczenia zakresu: tak
Wskaźnik baterii: tak
Automatyczne wyłączanie: tak
Zasilanie: 3x bateria 1,5V AAA

17.

Pomoc do
demonstracji
zalezności ciśnienia
od wysokości

1

18.

Zestaw do
demonstracji Prawa
Archimedesa

1

19.

Zestaw do
demonstracji
przewodnictwa
cieplnego

1

Wykonana z plexiglasu, w formie transparentnego cylindra z trzema
poziomymi wylewami na różnych wysokościach, pomoc demonstruje
zależność ciśnienia cieczy od jej głębokości (im wyżej wylew, tym mniejsze
ciśnienie cieczy i szybciej zadziała siła grawitacji = szybciej zakrzywi się w
dół strumień wypływającej cieczy). Wysokość/średnica: ok. 60 cm / 6 cm.
Pomoc w sposób jasny i poglądowy objaśnia prawo Archimedesa. Składa
się ze statywu z ruchomym wieszakiem, na którym zawieszamy siłomierz,
szklanej zlewki z rurką odprowadzającą skierowaną pionowo w dół, zlewkiodbieralnika oraz dwóch ciężarków – o kształcie regularnym i
nieregularnym
Zestaw składa się z dwóch pojemników-izolatorów (styropianowe) z
pokrywami oraz pałąka aluminiowego. Do jednego pojemnika wlewana
jest gorąca woda, a do drugiego zimna. Do obydwu wsuwane są
laboratoryjne termometry szklane o skali od -10 do 110 st.C, bezrtęciowe,
oraz aluminiowy pałąk. Doświadczenie polega na obserwacji i notowaniu
wyników temperatury na termometrach w jednakowych odstępach czasu
(co kilka minut). Wskutek konwekcji cieplnej, w jednym kubku
temperatura się obniża, a w drugim podwyższa; wyrównanie temperatur
następuje po ok. 30 minutach.
Zestaw zaprojektowany jest tak, aby można go było jak najwygodniej i
bezpiecznie używać i przechowywać. Pokrywy są w dwóch kolorach - białej
(na zimną wodę) i czerwonej (na gorącą wodę), z wyciętymi otworami
dopasowanymi do termometrów oraz pałąka. Całość umieszczona jest w
pudełku wypełnionymi gąbką z naciętymi otworami dopasowanymi do
elementów zestawu.
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20.

Bryły magnetyczne
pełne 3D ułamkowe

1

21.

Kolekcja bryły pełne i 1
transparentne z
wyjmowanymi
siatkami

22.

Wielościany
prawidłowe
ostrosłupy i
graniastosłupy

1

Niezwykle oryginalna w formie pomoc dydaktyczna do nauki ułamków.
Magnetyczne właściwości brył i ich żywa kolorystyka angażują całą klasę w
poznawanie własności ułamków. Uczniowie doświadczają, iż ułamki można
rozumieć i przedstawiać trójwymiarowo (co przekłada się na konretne
czynności życiowe, tj. jak chociażby dzielenie jabłka na pół).
Zestaw przedstawia całość oraz ułamki 1/2, 1/3 i 1/4 w magnetycznych
formie kul i sześcianów o dużych wymiarach.
8 brył magnetycznych:
- 4 kule o średnicy 7,6 cm
- 4 sześciany o boku 7,6 cm
- pudełko i podstawa do przechowywania
Spis brył pełnych:
kula
półkula
walec
stożek
sześcian
prostopadłościan
graniastosłup trójkątny
graniastosłup sześciokątny
czworościan
ostrosłup o podstawie kwadratu
Spis brył przeźroczystych i ich siatek:
walec
stożek
sześcian
prostopadłościan
graniastosłup trójkątny
graniastosłup sześciokątny
czworościan
ostrosłup o podstawie kwadratu
10 brył wykonanych z estetycznego, trwałego tworzywa
8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą
8 kolorowych siatek do składania
wysokość brył: 7,6 cm
umieszczone w dwóch kartonach
instrukcja metodyczna

Materiał plexi.
Zestaw zawiera:
1.
ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratu
2.
ostrosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego
3.
ostrosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego
4.
graniastosłup prawidłowy o podstawie kwadratu
5.
graniastosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego
6.
graniastosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego
Wysokość brył około 15 cm (zależy od kształtu bryły), wykonane z plastiku.
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23.

24.

Bryły porównawcze
transparentne - 10
cm - 17 brył

1

Ułamki magnetyczne 1
tablicowe 100 cm x
10 cm

Zestaw składa się z 17 przezroczystych brył o wysokość 10 cm, wykonanych
z wysokiej jakości przeźroczystego szkła organicznego.
Modele zaopatrzone są w podstawę z ruchomym krążkiem dzięki czemu
można je wypełnić wodą względnie jakimś drobnoziarnistym materiałem
sypkim.
Zestaw stanowi komplet 51 kolorowych elementów prezentujących niżej
wymienione ułamki:
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.

25.

Liczby w kolorach /
1
ułamki z 3 rodzajami
jednostek - wersja
magnetyczna,
demonstracyjna

26.

Lustra płaskie,
bezpieczne, kpl. 10
szt.
Stojaczki-wsporniki
do luster, większe, 6
sztuk
Pomoc do odbić
symetrycznych i
lustrzanych

27.

28.

3

Każda z listew oznaczona jest innym kolorem, co bardzo ułatwia i zwraca
uwagę podczas wykonywania manualnych działań np. podczas dodawania
ułamków.
Na poszczególnych fragmentach ułamków znajdują się napisy określające
dany ułamek w formie ułamka zwykłego, ale także i dziesiętnego.
Uzupełnienie powyższego oznakowania stanowi opis procentowy
zakładający, iż jedność odpowiada 100%, 1/2 - 50% itd.
Zestaw 109 kolorowych elementów w 100 procentach magnetycznych, bo
nadrukowanych na pełnej folii magnetycznej (a nie podklejanych
fragmentami folii magnetycznej), do prezentacji na dowolnej powierzchni
magnetycznej (metal, tablica szkolna, …) liczb w kolorach lub ułamków w
kolorach. Podstawowymi elementami zestawu są liczby-ułamki w kolorach
w postaci 60 liczb-ułamków, czyli 10 magnetycznych pasków (każdy w
innym kolorze) pociętych na kolejno: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 12 części. Jeden
pasek pozostaje nie pocięty i symbolizuje całość (1/1) w przypadku
ułamków. W przypadku wykorzystywania zestawu do prezentacji i
nauczania ułamków, możemy za jego pomocą prezentować ułamki:
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12 oraz 1 (całość) i to
zarówno w postaci ułamka zwykłego, dziesiętnego, a także procentu.
Zestaw zawiera:
- 60 magnetycznych liczb-ułamków w kolorach tworzących po
złożeniu kwadrat o wymiarach 40 x 40 cm; 10 pasków, każdy w innym
kolorze, każdy podzielony na inną liczbę części;
- 48 magnetycznych, nakładanych jednostek w postaci kółeczek z
nadrukowanymi ułamkami zwykłymi, dziesiętnymi oraz procentami;
- potrójna biała linijka magnetyczna z nadrukowanymi po bokach,
kodowanymi kolorami, ułamkami i cyfrą 1 oraz kolorowymi paskami
poprzecznymi wskazującymi granice danego paska-ułamka.
10 szt. bezpiecznych (bez szkła) luster, każde o wymiarach 10x15 cm.
Przydatne do ćwiczeń z zakresu symetrii

3

Stojaczki, m.in. do luster, wykonane z tworzywa sztucznego, białe –
sprzedawane w kompletach po 6 sztuk.

1

Pomoc dydaktyczna do ćwiczeń (i zabaw) z zakresu symetrii osiowej i odbić
lustrzanych, jak również tworzenia cieni obiektów trójwymiarowych.
Zestaw edukacyjny składa się z podstawy o wymiarach 17x17 cm (grubość
1 cm) wykonanej z białego, grubego tworzywa z rowkami na dwóch
bokach do wsuwania luster; dwóch srebrnych luster - bezpiecznych,
nietłukących - każdy o wymiarach15x15 cm oraz 10 kolorowych kart z
wzorami do symetrii i odbić, w tym dwie kratkowane do powielania i
tworzenia własnych wzorów. Wysuwane lustra można też wykorzystywać
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29.

Klocki logiczne
Dienesa - zestaw 60
figur z kartami pracy

3

oddzielnie. Pomoc bezpieczna, nietłukąca. Wymiary min.: 17 x 17 x 15 (H)
cm.
Zawartość:
• 60 klocków (5 kształtów - duże figury):
- kwadrat o boku 7,6 cm,
- koło o śr. 7,6 cm,
- trójkąt o boku 7,6 cm,
- prostokąt o wym. 7,6 x 3,8 cm,
- sześciokąt o boku 4 cm
• 12 plansz (kart pracy)
• 3 sznurki
• instrukcja
Klocki umieszczone są w estetycznym pudełku z przegródkami. Do
kompletu klocków dołączone są plansze z przykładowymi zadaniami,
ćwiczeniami i zabawami, które można zaproponować dziecku. Można
traktować je jako inspirację do wymyślania własnych zadań. Należy złożyć
2 plansze oznaczone tym samym symbolem literowym krótszym bokiem
tak, aby kropki znajdujące się w narożnikach plansz, znalazły się tuż obok
siebie. Dzięki temu otrzymujemy dużą planszę, na której znajdują się wzory
zadań pokazujące klocki w naturalnej wielkości. Dziecko może kłaść klocek
na wskazanym wzorze i w ten sposób rozwiązać całe zadanie.
Zadania ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności – od
łatwiejszych do trudniejszych.
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zał. nr 6
U M O W A - wzór

zawarta w Sędziszowie dnia …………………………. 2018 roku pomiędzy:
Gminą Sędziszów z siedzibą w Sędziszowie
ul.Dworcowa 20, NIP 656 -21-64-804 reprezentowaną przez:
Burmistrza Sędziszowa mgr inż.Wacław Szarek
przy udziale Skarbnika Gminy mgr Lucyna Nahajczuk
a Wykonawcą: ……………………………………………………………………………
działającym
na
podstawie
…………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
1. ………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………….

:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia Dostawę
wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:
1) dostarczenie do szkół wyposażenia: sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z ich załadunkiem i
rozładunkiem oraz ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
2) montaż i konfiguracja sprzętu i oprogramowania w trzech szkołach
3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wyposażenie;
4) udzielenie i dostarczenie do szkół licencji na oprogramowanie oraz wszelkich materiałów
niezbędnych do korzystania z tego oprogramowania.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Sprzęt komputerowy oraz wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy
muszą być fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych
i prawnych, wyprodukowane zgodnie z wymaganymi normami i standardami oraz spełniać parametry
techniczne i jakościowe, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie
pozycje objęte Przedmiotem Umowy powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania
udzielonej gwarancji.
5. Wykonawca oświadcza, że licencje na system operacyjny oraz inne oprogramowanie objęte
niniejszą Umową pochodzą z legalnych źródeł oraz zostaną dostarczone Zamawiającemu ze
wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np.: oryginalny
nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.).
6. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia umownego - zobowiązuje się do właściwego opakowania i
załadowania przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenia na czas dostawy, aby wydać go Zamawiającemu
w należytym stanie. Odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe do chwili wydania
przedmiotu Umowy Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
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7. Wykonawca w ciągu trzech dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących przedmiotu umowy, w tym wymagań dotyczących
certyfikatów i standardów.
8. W przypadku niespełnienia wszystkich wymaganych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia cech i funkcjonalności Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.

§ 2 Termin realizacji Umowy
1. Przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony na adresy szkół wskazane w załączniku nr 5 do
SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy najpóźniej w terminie do 30 dni
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
2. Montaż , konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz przeszkolenie personelu powinna być
wykonana w dni robocze w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko w
opakowaniach nienaruszonych, zabezpieczających go przed uszkodzeniami podczas transportu i
zapewniającymi jego nienaruszalność podczas transportu.
4. O planowanym terminie dostawy przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: um@sedziszow.pl, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stanie
zgodnym z treścią zobowiązania.
6. Data dostawy nie jest jednoznaczna z terminem odbioru przedmiotu umowy. Za termin realizacji
przedmiotu umowy uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

§ 3 Odbiór przedmiotu umowy
1. Transport i rozładunek przedmiotu Umowy należy w całości do obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych zasobów, koniecznych do
dokonania rozładunku, przeniesienia, transportu i ustawienia dostarczonego przedmiotu Umowy w
pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jego dostarczenia i
potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy, podpisanym przez upoważnionych
pracowników obu Stron:
1) po stronie Zamawiającego:
……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel.
2) po stronie Wykonawcy:
……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w Protokole, o których mowa w ust. 2,
jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym wad fizycznych Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany na swój koszt przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad w
terminie następnych 5 dni roboczych. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary
umownej za opóźnienie w dostawie całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 1
Umowy.
4. Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej
treścią są:
1) po stronie Zamawiającego:
……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel.
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……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel.
2) po stronie Wykonawcy:
……………………………………….., adres e-mail: ………………………………, tel.
5. Zmiana osób, wskazanych w ust. 2 i 4 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie
stanowi zmiany niniejszej Umowy. Za równoznaczną z pisemną formą powiadomienia przyjmuje się
w tym przypadku, również zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną, na adresy mail:
1) um@sedziszow.pl - (Zamawiający),
2) ………………………… - (Wykonawca).

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo,
całkowite wynagrodzenie w wysokości…..………… złotych brutto (słownie złotych:
……………00/100), w tym należny podatek VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru,
o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze …………………………..… w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następuje
z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi faktury w rozbiciu na przedmiot zamówienia dostarczony do poszczególnych
szkół. Dane do faktury: Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów NIP 656 -21-64-804
5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na
etapie, w którym uczestniczył w nim wykonawca i może ulegać opóźnieniom. Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu odsetki.
§ 5 Licencje
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca, na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych
udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy prawa do
korzystania z bezterminowych, niewyłącznych licencji do pakietu oprogramowania.

§ 6 Gwarancja wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy posiada właściwości zgodne z treścią zobowiązania
wynikającego z Umowy, w tym zapewnia że przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i
prawnych. W ramach gwarancji przy sprzedaży, Wykonawca udziela Zamawiającemu ….-letniej
gwarancji jakości na każdą dostarczoną - w ramach Przedmiotu Umowy - pozycję sprzętu i
wyposażenia Okresy gwarancyjne liczone są od daty podpisania- bez zastrzeżeń - Protokołu Odbioru,
o którym mowa § 3 ust. 2 Umowy. Zamawiający jest uprawniony żądać wykonania świadczeń
gwarancyjnych po upływie okresu gwarancji, jeżeli ujawnienie się wady nastąpiło przed jego
upływem.
2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 1, gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość, prawidłowe
działanie dostarczonego Przedmiotu Umowy oraz właściwości wskazane w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Umowy. W szczególności za wady objęte gwarancją Wykonawcy uważa się wszelkie
wady przedmiotu Umowy (lub jej elementów, podzespołów), w tym: wady produkcyjne zwłaszcza
wynikające z wad materiałowych, wady konstrukcyjne, wady wykonania, inne wady powstałe z
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przyczyn tkwiących w dostarczonej rzeczy, a także wszelkie inne uszkodzenia lub zaburzenia
prawidłowego funkcjonowania rzeczy powstałe w toku normalnej eksploatacji przedmiotu Umowy.
3. Jakakolwiek usterka lub awaria przedmiotu Umowy, która nastąpi w okresie trwania gwarancji,
będzie przez Wykonawcę usunięta w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
łącznie z dojazdem serwisu, ewentualnym transportem przedmiotu Umowy do i z serwisu, kosztami
części i robocizny.
4. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach z
tytułu gwarancji, w tym o nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze
telefonicznie lub drogą elektroniczną. Przyjęcie zgłoszenia gwarancyjnego zostanie przez Wykonawcę
potwierdzone drogą elektroniczną w ciągu 4 godzin, od chwili otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego,
wraz z podaniem daty i dokładnej godziny otrzymania zgłoszenia. W przypadku telefonicznej formy
zgłoszenia, pracownik Wykonawcy przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest podać Zamawiającemu
swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu służbowego.
Za dzień dokonania zgłoszenia gwarancyjnego Strony uznają dzień wysłania Wykonawcy zgłoszenia
drogą elektroniczną lub dzień dokonania zgłoszenia gwarancyjnego telefonicznie przez
Zamawiającego, w zależności od tego, która z ww. form powiadomienia zostanie zastosowana przy
zgłoszeniu gwarancyjnym.
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego po godz. 16:00 potwierdzenie należy przesłać w
następnym dniu roboczym do godz. 12:15, zaś za dzień dokonania zgłoszenia gwarancyjnego, Strony
uznają dzień roboczy następujący po dniu wysłania Wykonawcy zgłoszenia drogą elektroniczną lub
dniu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego telefonicznie przez Zamawiającego, w zależności, która z
ww. form powiadomienia zostanie zastosowana przy zgłoszeniu gwarancyjnym.
6. Zgłoszenia będą dokonywane na wskazane w § 3 ust. 5 pkt 2 numery telefonu lub adresy e-mail.
7. Usługi w ramach udzielonej gwarancji wykonywane w siedzibie Zamawiającego będą świadczone
w dni robocze.
8. Obsługa zgłoszeń w ramach gwarancji będzie się odbywać w języku polskim.
9. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez Wykonawcę pod adresem siedziby Zamawiającego,
a jeśli jednak naprawa Przedmiotu Umowy w tym miejscu okaże się niemożliwa, Wykonawca może
wykonać naprawę w innym miejscu. W przypadku naprawy Przedmiotu Umowy poza adresem
siedziby Zamawiającego, nośniki pamięci (dyski twarde) pozostają u Zamawiającego.
10. Wykonawca w ramach wykonywania usługi gwarancyjnej, będzie udzielał Zamawiającemu
wszelkich informacji związanych z naprawą lub wymianą Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie
wykonywał naprawy w ramach gwarancji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów materiałowych
i sprzętowych, których zapewnienie nie leży po stronie Zamawiającego.
11. W przypadku ujawnienia wady (nieprawidłowości, awarii lub uszkodzenia) którejkolwiek z
pozycji objętej Przedmiotem Umowy, powstałej w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wady (naprawy) lub dostarczenia nowej, wolnej od wad pozycji Przedmiotu Umowy, o
parametrach technicznych i standardach jakościowych nie gorszych niż pozycja Przedmiotu Umowy
podlegająca naprawie lub wymianie, w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania
zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 13;
12. Wykonawca, w szczególności zobowiązany jest do wymiany przedmiotu Umowy na nowy, wolny
od wad, o parametrach technicznych i standardach jakościowych nie gorszych niż pozycja Przedmiotu
Umowy podlegająca wymianie, gdy:
1) po trzech kolejnych, dowolnego rodzaju naprawach tego samego egzemplarza Przedmiotu Umowy
nadal wykaże on wady lub nieprawidłowości w działaniu – wymiana nastąpi w terminie 7 dni
roboczych, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 5.
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2) czas naprawy egzemplarza Przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni roboczych liczonych od dnia
dokonania zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 5 – wymiana nastąpi w terminie 7 dni roboczych
od upływu w/w terminu. W przypadku sprzętu komputerowego oraz wyposażenia Strony
dopuszczają, aby wymiana nastąpiła na zastępczy sprzęt komputerowy lub wyposażenie, o którym
mowa w ust. 13, przy czym w takim wypadku sprzęt zastępczy musi być zapewniony z nośnikiem
pamięci.
W powyższych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy sprzęt komputerowy
lub wyposażenie na nowy, wolny od wad, bez uprzedniego pisemnego, dodatkowego żądania
Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu zamówienia lub jego wymiana nie będzie możliwa w
terminie, określonym w ust. 11 pkt 1), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w tym terminie - na
czas wykonania obowiązków gwarancyjnych - zastępczy sprzęt tego samego rodzaju o parametrach
technicznych i standardach jakościowych nie gorszych niż pozycja podlegająca wymianie lub
naprawie w ramach gwarancji, fabrycznie nowy, wolny od wad. Zastępczy sprzęt - wedle wyboru
Zamawiającego -zostanie zapewniony z nośnikiem pamięci, który nie będzie podlegał zwrotowi lub
bez nośnika pamięci, o ile będzie możliwe prawidłowe działanie zastępczego sprzętu komputerowego
z nośnikiem pamięci pochodzącym ze sprzętu komputerowego, którego zgłoszenie dotyczy. W
przypadku, gdy sprzęt zastępczy będzie posiadał nośnik pamięci, z chwilą jego przekazania
Zamawiającemu prawo własności tego nośnika przejdzie na Zamawiającego w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
14. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, każdorazowo z czynności naprawy lub wymiany
poszczególnych pozycji przedmiotu Umowy, Strony sporządzą protokół na wzorze zapewnionym
przez Wykonawcę. W przypadku wymiany i dostarczenia przez Wykonawcę nowych, wolnych od
wad pozycji Przedmiotu Umowy, na uprzednio zgłoszone żądanie Zamawiającego, Strony sporządzą
Protokół Dostawy lub Odbioru, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 lub ust. 3 Umowy.
15. W przypadku awarii nośnika pamięci będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy.
Uszkodzony nośnik pamięci pozostaje w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty
zakupu i wymiany nowych nośników pamięci.
16. Wykonawca wyraża zgodę na instalowanie przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, bez
naruszenia warunków gwarancyjnych przyjętych w Umowie, zgodnych dowolnych komponentów
komputerowych (np.: pamięci RAM), nośników pamięci (dyski HD) oraz przyłączanie dowolnych
zgodnych urządzeń peryferyjnych (np. drukarek) w dowolnym segmencie sieci komputerowej.
17. Postanowienia § 5 niniejszej Umowy stanowią oświadczenie (dokument gwarancyjny)
Wykonawcy w rozumieniu art. 577 i art. 5771 k.c. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia
usługi gwarancyjnej bez ograniczeń terytorialnych na podstawie niniejszej Umowy, a w kwestiach
nieuregulowanych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, bez żadnych warunków dodatkowych
i wyłączeń np. posiadania oryginalnych opakowań.
18. W okresie udzielonej gwarancji wszystkie pozycje Przedmiotu Umowy muszą być objęte
gwarancją, która nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu
gwarancji Wykonawcy lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
19. W przypadku wystąpienia wad prawnych sprzętu komputerowego lub wyposażenia,
Zamawiającemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (lecz nie
później niż do dnia upływu terminu gwarancji wadliwego prawnie przedmiotu Umowy), przysługuje
prawo do odstąpienia od Umowy i żądania naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wytoczenia
przeciwko Zamawiającemu ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych sprzętu
komputerowego lub wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, na swój
koszt, ochronę sądową oraz ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego.
20. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa wyżej, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli w ramach rękojmi Zamawiający
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zażąda wykonania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust. 11 lub 12 do terminów
realizacji poszczególnych obowiązków z tytułu rękojmi zastosowanie mają odpowiednie terminy
określone jak dla gwarancji.
21. Terminy rękojmi w odniesieniu do Przedmiotu Umowy biegną od daty podpisania, bez zastrzeżeń,
przez Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

§7 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku jeżeli opóźnienie w
terminie realizacji Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy przekroczy 14 dni roboczych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może bez wyznaczenia
dodatkowego terminu odstąpić od Umowy w- terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1 powyżej - oraz jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z Umową.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (tj. ze
skutkiem natychmiastowym), w przypadku jeżeli wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z
Umową przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania jej bez zachowania
terminu wypowiedzenia, sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie Strony, w terminie 5 dni
roboczych od dnia odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej bez zachowania terminu
wypowiedzenia. Protokół powinien zawierać szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia
od Umowy lub rozwiązania jej bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jeżeli mimo wezwania
Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego
sporządzenia i podpisania.
5. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia
Zamawiającego o odstąpieniu albo rozwiązaniu Umowy wraz z uzasadnieniem.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:
1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy całości lub części Przedmiotu Umowy, o którym mowa w
§ 2 ust. 1– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;
2) Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie podanego w § 6 niniejszej umowy czasu
wykonania działań serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości 50 złotych brutto za każdy
dzień roboczy opóźnienia.
3) w przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub o którym mowa w § 6
ust. 19 Umowy, lub skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia w oparciu o
właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego - 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
7. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 6 nastąpi przelewem na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej
zapłaty.
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może
potrącić swoją wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności Wykonawcy z tytułu
wynagrodzenia. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę nie później
niż w dniu dokonania potrącenia.
9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy,
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11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają prawu odstąpienia od Umowy w oparciu o
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 8 Siła wyższa
1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Umowy.
2. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a
które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można
było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej
staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą
Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań
przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania.

§ 9 Zmiany umowy
1. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, adresów e-mail wskazanych w niniejszej
Umowie, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w terminie niezwłocznym od
dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną z formą pisemną przyjmuje
się elektroniczną formę pisma. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu,
korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany:
1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie
ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie
bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może
dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie ustawy
zmieniającej stawkę podatku VAT,
2) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie,
który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie
zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada wszystkich
cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych
parametrach, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przed
wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany
model i typ posiada wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz
wymagania przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu
oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące
proponowany model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu
minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają, pod rygorem nieważności, sporządzenia pisemnego
aneksu do Umowy.

§ 10 Informacje poufne
1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych
oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej,
jednostek samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz instytucji organizacji
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międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są uprawnione do żądania danych na
podstawie odrębnych przepisów.

§11 Rozwiązywanie sporów
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy lub w związku z jej
interpretacją Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, przy zachowaniu drogi postępowania
reklamacyjnego, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 0% całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ………………… złotych
(słownie złotych: ………………………………………..). Zabezpieczenie zostało wniesione w formie
………………………………………………………………..……….
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
3. W przypadku należytego wykonania Przedmiotu Umowy 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w
ust. 1 zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od daty podpisanego bez zastrzeżeń
przez obie Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, zaś pozostała część zabezpieczenia, o
którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego wskazując część
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub Wykonawca zobowiązany jest
do podania nazw (firm) podwykonawców.
2. Brak informacji, o której mowa w ust. 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
3. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, z
wyjątkiem cesji wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonanej na rzecz Podwykonawców, na
którą wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie.
4. Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
5. O zmianach w swoich danych adresowych Wykonawca obowiązany jest informować
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres Wykonawcy za skutecznie doręczoną.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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