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Nr: CKZiU2.26.16.18 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

DOSTAWĘ  DOPOSAŻENIA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 1 

 

 
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 

Subregionu Zachodniego 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu,                               

ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz 

NIP: 6392008168  

REGON: 361977198 

tel.: 32 4153388 

email: sekratariat@zsm.slask.pl    

https://mechanik.rac.pl/  

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2017, poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”. 

2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 – 46 „Pzp”. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny 
sprzęt dydaktyczny tj. 

3.1.1 Serwer – 1 sztuka, 

3.1.2 Programowalny przełącznik (switch) – 1 sztuka 

3.1.3 Komputer z funkcją tabletu – 1 sztuka, 

3.1.4 Tablet graficzny A4 – 1 sztuka, 

3.1.5 Dysk zewnętrzny – 6 sztuk,  

3.1.6 Pendrive – 5 sztuk, 

3.1.7 Cyfrowy aparat fotograficzny – 1 sztuka, 

3.1.8 Wideoprojektor – 1 sztuka. 

 

3.2 Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego zadania stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
UWAGA: 

 
Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie 
ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych 
parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ użyte 
są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu 
zamówienia ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w szczegółowym 

mailto:sekratariat@zsm.slask.pl
https://mechanik.rac.pl/
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opisie przedmiotu zamówienia załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź 
sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 „Pzp”, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

 Kod CPV: 

Główny kod CPV - 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny 

 

CPV - 48820000-2 – Serwery 

CPV - 31214100-0 – Przełączniki 

CPV - 30213200-7 – Komputer tablet 

CPV - 30234000-8 – Nośniki do przechowywania 

CPV - 38651000-3 – Aparaty fotograficzne 

CPV - 38652120-7 – Projektory wideo 
 

3.4 Zamówienie nie zostało podzielone na części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia 
i zamówienie musi zostać zrealizowane w całości. 

3.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu objętego przedmiotem 
zamówienia. 

3.6 Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy obciążać będą Wykonawcę w ramach ceny za 
wykonanie zamówienia. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Proponowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia należy podać w Formularzu 
ofertowym. 
 
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 14.1 lit. c SIWZ. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, 

5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

5.2.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/komputer-tablet-1965
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nosniki-do-przechowywania-2018
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5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

5.3.1 W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zgodnie z art. 
24aa „Pzp” najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od 
niego – na podstawie art. 26 ust. „Pzp” przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających. 

5.3.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

 6.1 O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 pkt 12 „Pzp” Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

 pkt 13 „Pzp” Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

a) O którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 
1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 
z 2016r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz 2017r. poz. 60 i 1051), 

b) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. – Kodeks karny, 

c) Skarbowe, 

d) O którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

pkt 14 „Pzp” Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 13; 

pkt 15 „Pzp” Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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pkt 16 „Pzp” Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

pkt 17 „Pzp” Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

pkt 18 „Pzp” Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 

pkt 19 „Pzp” Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy oświadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

pkt 20 „Pzp” Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

pkt 21 „Pzp” Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 20 października 2002r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1541 oraz z 2017r. poz. 724 i 933); 

pkt 22 „Pzp” Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

pkt 23 „Pzp” Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 
i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
6.2 O których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp 

Z postępowania o udzielenia zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
 
pkt 1 „Pzp” w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 
2171, 2260 i 2261 oraz 2017r. poz. 791). 
 

6.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje: 
 
6.3.1 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

6.3.2 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. d, gdy osoba, o której mowa w tych 
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przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15, 
w ust. 5 pkt 5-7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 

6.3.3 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata 
od dnia zaistnienie zdarzenia będącego postawą wykluczenia, 

6.3.4 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, 

6.3.5 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 
6.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 ora 16-20 lub ust. 5 pkt 

1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
6.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 
6.4. 
 

6.6 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
7.  WYKAZ OŚWIDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
7.1 Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunku udziału 

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 

  
7.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

(zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału – Załącznik nr 4. 
 
a)  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuję spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. 
W oświadczeniach należy wypełnić tylko te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału 
i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia 
o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów 
i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

 
7.1.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 „Pzp” Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
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kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 „Pzp” – wzór stanowi Załącznik nr 5. 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
7.2    Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 „Pzp”: 
 
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany odrębnym pismem do złożenia w terminie 
5 dni następujących oświadczeń i dokumentów: 

 
7.2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 „Pzp”; 

 
W przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu Zamawiający sam pozyska 
powyższy dokument. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, podmiotowe dokumenty należy przedłożyć odrębnie dla każdego 
z Wykonawców. 

 
7.2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.2 pkt 7.2.1 niniejszej specyfikacji składa 
dokument lub dokumenty wstawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 

 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. 

 
7.2.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany odrębnym pismem o terminie 
i miejscu ich dostarczenia, w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu 
Zamawiający sam pozyska powyższy dokument. 
 

7.2.4 Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem. 

 
7.2.5 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument 
złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
7.2.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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7.3   Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 „Pzp”: 
 
Nie dotyczy. 

 
7.4    Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności 
przewidzianych w art. 26 ust. 3 „Pzp”). 

 
7.5    Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić 

Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów 
pod warunkiem, że będą one zwierały wszystkie wymagane informacje. 

 
7.6    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona 
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
7.7    Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

 
UWAGA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz 2016r. poz. 352). 
 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. 

 
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 „Pzp”, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „Pzp” (brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta 
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
8.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający 

dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
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a) Środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 
b) Operator pocztowy; 
c) Kurier; 
d) Osobiste doręczenie. 

8.2   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców 
muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,                               

ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz 

fax 32 415 33 88 wew. 322 lub na adres email: sekratariat@zsm.slask.pl    

 

8.3   Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 „Pzp”. 

8.4   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej. 

8.5   W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą 

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

otrzymania. 

8.6   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

8.7   Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania z Wykonawcami jest: 

Leszek Kuzdrowski – tel. 32 415 33 88, e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl  

 

8.8   Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, 

w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane 

w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

8.9   Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, 

chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1 Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

10.2  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem nowe wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywany jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
11.1 Wymagania ogólne: 
11.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

mailto:sekratariat@zsm.slask.pl
mailto:sekretariat@zsm.slask.pl
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11.1.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej 
SIWZ. 

11.1.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 
pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym 
powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

11.1.4 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być opieczętowane 
i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W 
przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał 
pełnomocnictwa do podpisania oferty. 

11.1.5 Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 
11.1.6 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 
11.1.7 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 
11.1.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.1.9 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz art. 8 ust. 3 „Pzp” ofert składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu 
ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 4 „Pzp”). 

 
11.2 Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia. 

 
Oferta powinna składać się z: 

1) Formularza ofertowego zgodnie z treścią załącznika nr 2; 
2) Zestawienia cen, zgodnie z treścią załącznika nr 3; 
3) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej oświadczeniem), 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – zgodnego 
z treścią załącznika nr 4. 

4) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 
 

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

 
11.3 Opakowanie oferty: 
 

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie 
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 

2) Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr 
telefonu oraz opisane w następujący sposób: 
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OFERTA – Dostawa doposażenia pracowni informatycznej 1 
Nie otwierać przed dniem 07.08.2018r. godzina 12:30 

 
3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić nazwy z określeniem siedziby – wszystkie 

podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 
11.4 Zmiana lub wycofanie oferty. 
 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że 
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. 

 
2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane osobę/y uprawnioną/e do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 
powiadomienie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANE”. 

 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
12.1 Oferty należy składać w pokoju nr 13 (sekretariat) – Budynek A w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz 

w terminie do dnia 7 sierpnia 2018r. do godziny 12:00. 

12.2 UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową lub kurierską. 

12.3 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert. 

12.4 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny 

jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

12.5 Oferty zostaną otwarte w dniu 7 sierpnia 2018r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, 

sala nr 16b – Budynek B. 

12.6 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio 

przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

12.7 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

13.1 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1830). 

13.2 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia za poszczególne elementy oraz całość 

zamówienia poprzez wypełnienie formularza oferty i formularza cen jednostkowych. 
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13.3 Określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena musi obejmować wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i będzie podlegała waloryzacji. Cenę należy 

obliczyć z uwzględnieniem podatku od towaru i usług VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

13.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje 

Zamawiającego czy wybór oferty 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. 

13.5 Cena ofertowa powinna być podana w złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana 

i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 

się, a końcówki 0,5 gorsza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

13.6 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za 

oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT, za wyjątkiem poprawy 

omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 „Pzp”. 

13.7 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 „Pzp” zwróci się do 

Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

 

14.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
 
 

Lp. Kryterium Znaczenie w % 

1 Cena 60 % 

2 Gwarancja 20 % 

3 Termin realizacji 20 % 

RAZEM 100% 
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Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego  

wzoru: 

Lp = C+ G + T 

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena 

G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji 

T – liczba punktów przyznanych w ofercie w oparciu o kryterium – termin realizacji. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał 
oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie 
w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt 
w kryterium cena, 20 pkt. w kryterium gwarancji i 20 pkt w kryterium termin realizacji. 

 
a) CENA - Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

C= 
CN 

x 60 pkt  
Co 

 

gdzie: 

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto”   
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert 

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty 

 
b) OKRES GWARANCJI 

 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące – podanie 
okresu krótszego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp. 

Zamawiający przyzna punkty za każdy miesiąc zaoferowanej gwarancji powyżej wymaganych 
24 miesięcy w przedziale do 36 miesięcy. Zaoferowanie gwarancji powyżej 36 miesięcy nie jest 
punktowane. 

Punkty za kryterium gwarancja zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

G= 
Go 

x 20 pkt  
Gn 

 

gdzie: 

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”  

GN – oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji powyżej 24 m-cy (min.-1 m-c - max. 12 m-cy) 
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Go – oznacza zaoferowany okres gwarancji ocenianej oferty powyżej 24 m-cy (min.-1 m-c - max. 12 
m-cy) 

 
c) TERMIN REALIZACJI 

 
10 dni i mniej – 20 pkt 
od 11 do 15 dni – 15 pkt 
od 16 do 20 dni – 10 pkt 
od 21 do 30 dni – 0 pkt 
 

„Termin realizacji” określa czas, w jakim Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia. Termin realizacji 
zamówienia należy podać w dniach w formularzu ofertowym. 

 
Oferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż: 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 

 
Zaoferowanie terminu dłuższego niż powyżej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 
Pzp. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże liczby dni, Zamawiający przyjmie termin wykonania usługi: 
30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania usługi krótszy niż: 10 dni od dnia zawarcia 
umowy, w celu obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający przyjmie 10 dni od daty zawarcia 
umowy, natomiast do umowy zostanie wpisany termin wskazany przez Wykonawcę. 

 
14.2 Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozmieć ofertę, która 

uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w SIWZ kryteria (suma 
punktów za kryterium cena, okres gwarancji oraz termin realizacji) spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

14.3 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy), 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 których mowa  w art. 89 ust. 4 i 5 „Pzp”, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) Unieważnieniu postępowania. 

 
15.2 Informacje, o których mowa w pkt 15.1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
15.3 Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie 
wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań 
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formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, Zamawiający 
wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca 
na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że 
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będzie możliwość zastosowania 
przepisów art. 94 ust. 3 „Pzp” (wybór kolejnej oferty). 

15.4 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy 
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności, 
o których mowa w art. 94 ust. 2 „Pzp”. 

15.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi należytego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 
ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 „Pzp”. 

15.6 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). 

15.7 Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, 
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 
zamówienia. 

 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
17.1 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 
17.2  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
18.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Pzp” przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy. 

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 „Pzp”. 

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

18.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 „Pzp”, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

18.4.1 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
18.4.2 określenia warunków udziału w postępowaniu; 
18.4.3 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
18.4.4 odrzucenia oferty odwołującego; 
18.4.5 opisu przedmiotu zamówienia; 
18.4.6 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami „Pzp”, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 „Pzp”. 
18.9  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 
18.10  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
18.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -  prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 
19.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
19.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19.3 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 
19.4 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego - sekratariat@zsm.slask.pl . 
19.5 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 
19.6 Zamawiający nie przewiduje wybory oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
19.7 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym 

wymagań technicznych urządzeń informatycznych. 
19.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
19.9 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 „Pzp”. 
19.10 Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 
20. PODWYKONAWCY 

 
20.1 Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36 ust. 2 „Pzp”: 
20.1.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenie wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
20.1.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy 
firm podwykonawców, lub podania przez Wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawców, na 
których zasoby Wykonawca się powołuje. 

20.1.3 W przypadku zamówień usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
osób, dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług. 
 

mailto:sekratariat@zsm.slask.pl
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20.1.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
21. INFORMACJE DODATKOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

22. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO: 

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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz,  tel. 32 415 33 88, 

fax 32 415 33 88 wew. 322, email: sekratariat@zsm.slask.pl    

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu jest Pani/Pani Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspekt Ochrony 

Danych Osobowych, e-mail: kuba@eduodo.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

Nr: CKZiU2.26.16.18 na DOSTAWĘ  DOPOSAŻENIA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 1 w ramach 

projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO 

WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu 

Zachodniego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) 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”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w projektu do 31.08.2020r. 

oraz przez okres 5 lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji w/w projektu tj. do dnia 

31.08.2025r., przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) 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;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) 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.  

    

 
 
 
 
         …………………………………… 
          (zatwierdzam) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + PassMark – CPU Mark; 
2. Formularz ofertowy; 
3. Zestawienie cen; 
4. Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków; 
5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej; 
6. Wzór umowy; 
 
 
 
 
 


