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Zamawiający:
adres:
telefon:
fax:
adres poczty elektronicznej:

Gmina Bojadła
66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
(068) 352 33 32
(068) 329 7617
urzad@bojadla.pl

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której
będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem:
Miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz

https://bip.bojadla.pl/11/ZAMOWIENIA_PUBLICZNE/

 Skrytka ePUAP: /o7tq6q0c9r/skrytka
 Strona internetowa do komunikacji między zamawiającym i wykonawcami:
-

miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

 Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-98b69452-d69b-11ec9a86-f6f4c648a056

 Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00165747/01
 Niniejsza

SWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi
uzupełnieniami/zmianami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych
na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania
się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca

I

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP” oraz
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SWZ”.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
domumentach zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Powody niedokonania
podziału zamówienia na części: zamówienie składa się z dwóch rodzajów urządzeń, których
dostawcami są firmy działające w branży IT. Czynnik Ilościowy zamawianych urządzeń w tym
przypadku nie stanowi bezpośredniej podstawy do podziału zamówienia na części. Należy zwrócić
jednocześnie uwagę na to, że nadrzędna zasada zachowania uczciwej konkurencji w tym przypadku
jest zachowana. Ponadto urządzenia, które stanowią przedmiot zamówienia będą jednocześnie
przedmiotem realizacji projektu grantowego, którego beneficjentami końcowymi są dzieci uczące
się w wieku od 7 do 18 lat. Podział na części w tym przypadku mógłby doprowadzić do sytuacji, w
której różne grupy odbiorców zamawianego sprzętu, mogłyby otrzymać sprzęt tj. laptopy o różnych
parametrach oraz różnych producentów, co w ocenie Zamawiającego mogłoby prowadzić do
dyskryminacji części osób, które w rezultacie realizacji projektu grantowego otrzymają zamawiany
sprzęt elektroniczny. Należy jednocześnie zauważyć, że taki podział mógłby prowadzić do
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nadmiernych trudności organizacyjnych związanych z realizacją projektu grantowego PPGR lub
nadmiernych kosztów wykonania zamówienia, a także potrzeb skoordynowania działań różnych
dostawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia a w rezultacie zagrozić właściwej realizacji projektu
grantowego, na potrzeby którego realizowane jest niniejsze zamówienie.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
5. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej ani nie będzie prowadził negocjacji.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
10.Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania
katalogów elektronicznych.
11.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
12.Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój Cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego
,,Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
13.Zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021,
poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

1.

2.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem
oraz tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę 101 szt. laptopów oraz 3 szt. tabletów:
a) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia,
pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolnego od wad,
nieuszkodzonego, oznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności
znakami bezpieczeństwa oraz nieobciążonego prawami osób trzecich, w zakresie określonym
w załączniku nr 4 do SWZ wraz z jego transportem i wniesieniem w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
b) dostarczenie wraz z zamówieniem instrukcji obsługi w języku polskim,
c) gwarancję jakości udzieloną na okres, zgodny z trescią § 8 Umowy oraz wynikający z oferty
Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta,
potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi wraz z wyposażeniem,
d) dostarczenie Fabrycznie nowego systemu operacyjnego, wcześniej nieużywanego oraz
nieaktywowanego na innym urządzeniu. Dodatkowo musi ono być dostarczone wraz ze
stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub
inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania
stosowną w zależności od dostarczonej wersji (np. w formie zgodnej z dystrybucją
oprogramowania preinstalowanego np. klucz zaszyty w BIOS jak w przypadku nowych,
fabrycznych komputerów). Zamawiający, o ile zajdzie taka potrzeba, będzie komunikował się
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

z producentem sprzętu lub oprogramowania i na bieżąco będzie weryfikował legalność ich
pochodzenia i stosowania,
e) zainstalowanie na dostarczonym sprzęcie wyżej opisanego oprogramowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiący załącznik nr 4 Do SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera minimalne wymagania,
które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymaganiami określonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia i postanowieniami projektu
umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi
normami i przepisami.
Adres dostawy przedmiotu zamówienia: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130
Bojadła. Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:15 – 15:15
O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z
dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w godzinach urzędowania
Urzędu Gminy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do
miejsca wskazanego przez zamawiającego.
Rozwiązania równoważne. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji załączonej zostały użyte ww. wskazania
należy traktować, jako propozycję i towarzyszy im zapis ,,lub równoważny". Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno –
użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto zamienne
materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być
kompatybilne z pozostałymi urządzeniami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez
niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie
wyposażenia o wyższych parametrach.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty
stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia (dowody, uzasadnienie, opis rozwiązań równoważnych).
Wymagany okres gwarancji i jakości: min. 24 miesiące.
Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane
teleadresowe punktu serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego
sprzętu.
Odbiór dostarczonych komputerów przenośnych nastąpi w formie protokołu, po uprzednim
stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.
Kod CPV:
- 30200000-1
Urządzenia komputerowe
- 30213000-5
Komputery osobiste
- 30232000-4
Sprzęt peryferyjny
- 48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia – 30 dni - licząc od dnia podpisania umowy.
IV INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA,
PRZY UŻYCIU KTÓRYCJ ZAMAWIAJĄCY BEDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj.:
 miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
 ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, Skrytka ePUAP: /o7tq6q0c9r/skrytka
 poczta elektroniczna urzad@bojadla.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
„Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal: miniPortal (uzp.gov.pl) oraz w
warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi
150 MB.
6. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).Rekomendowany format danych
.doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
8. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 9, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty przekazywane
zamawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES (typ zewnętrzny) jak
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i w formacie pliku PAdES. W przypadku podpisu dokonanego w formacie pliku XAdES format xml
dokumentu musi być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym
dane. Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi
bez pliku z podpisem jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów. W
przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku stanowiącym
dokument podpisywany.
12. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a
wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt
VII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
b) zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: urzad@bojadla.pl
c) dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w lit. b) adresy
email,
d) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

V OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawnieni są:
1) w sprawie zamówień publicznych: Magdalena Oczkoś-Wojciechowska, tel.: 68 3297600
2) w sprawach przedmiotu zamówienia: Karol Matysik, tel.: 881 921 677
w siedzibie Zamawiającego, w godzinach:
- poniedziałek - od 8:00 do 16:00
- wtorek-piątek - od 7:15 do 15:15
VI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia
28.06.2022 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.

1.

2.

VII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Formularz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (Podpis
osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Można to uzyskać przy składaniu wniosku o
nomy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie.). Sposób
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złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkownika systemu
dostępnej na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP) i w całości zaszyfrowane.
4. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i całość
zaszyfrować.
Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej
zaszyfrowania.
Opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca podpisywania ofert w postaci elektronicznej
dostępna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider- aktualnosci/jaknalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci
elektronicznej.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
W celu zmiany wcześniej złożonej oferty należy złożyć kompletną nową, zmienioną, podpisaną
i zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę
więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego wykonawcy.
8. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze
zmianami) również mogą złożyć tylko jedną ofertę chyba, że wykażą, że przygotowali te oferty
niezależnie od siebie.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
10. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia:
10.1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy
z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
10.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.4. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 10.3. dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z
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wymaganymi dokumentami, w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie – zgodnie z
obowiązującymi przepisami – wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji
ofertowej, a także do podpisania umowy.
12. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13. Oferta musi być podpisana elektronicznie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do
składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. Ofertę należy podpisać przed jej zaszyfrowaniem.
14. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

VIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę - formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ - za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego na miniPortalu w ostatecznym terminie do 30.05.2022 r. do godz. 10:00.
2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP i adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
3. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy podpisać przed jej
zaszyfrowaniem.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ dokumenty w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
W celu zmiany wcześniej złożonej oferty należy złożyć kompletną nową, zmienioną, podpisaną i
zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z
zastrzeżeniem art. 261 ustawy.
10. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (elektronicznie):
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do
SWZ;
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt VII, ppkt 10.2. i 10.4. SWZ;
b) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt VII, ppkt 10.1 SWZ;
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt XI ppkt 2.3. SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt XI ppkt 2.5. SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy;
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W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do
reprezentowania tych Wykonawców.
6) Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą:
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokładny opis techniczny oferowanego laptopa –
również w przypadku proponowanych rozwiazań równowaznych - wraz z wynikiem testu
benchmark dla CPU. Opis ten musi zawierać informacje w zakresie zgodnym z opisem
przedmiotu zamówienia dla oferowanego laptopa. Zamawiający na podstawie ww.
dokumentu dokona oceny zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w załączniku nr 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokładny opis oferowanego tableta - również w
przypadku proponowanych rozwiazań równoważnych. Opis ten musi zawierać informacje w
zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia dla oferowanego tableta. Zamawiający
na podstawie ww. dokumentu dokona oceny zgodności oferowanego sprzętu z
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączniku nr 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający, że oferowany laptop
oraz tablet był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to
przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001- Certyfikat ISO 9001
dla oferowanego sprzętu lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny
podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań z normami jakościowymi odpowiadającej normie ISO 9001.
d) Wykonawca
zobowiązany
jest
dostarczyć
dokument
potwierdzający
wykonanie/wyprodukowanie oferowanego laptopa oraz tableta w systemie zapewnienia
jakości ISO 14001.
e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów oraz
tabletów z systemem operacyjnym Windows 10 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft
WHCL)
f) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności CE lub dokument
równoważny dla oferowanego laptopa oraz tableta.
Zamawiający nie przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych.

IX OTWARCIE OFERT
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
2.
3.
4.
5.
6.

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2022 r. godz. 11:00.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na
miniPortalu.
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert w
terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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X PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadku zaistnienia
okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy
PZP), tj.:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu
karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. 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 ppkt 1.1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą,̨ że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu,
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
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lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie będzie stosował wykluczeń, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy PZP.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostka dominującą od dnia 24 lutego
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
5. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy,
zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej
negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a
także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do
udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
6. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7ust. 1 ustawy jest
wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie
tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną,
o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

1.

XI INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
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1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie porównywalne z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, co
najmniej 1 (jedną) dostawę w zakresie: laptopów i tabletów o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 150.000 zł. W przypadku dostaw nadal wykonywanych pod uwagę brana
będzie tylko wartość wykonanej dostawy do dnia złożenia oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wykluczone jest łączenie ich potencjałów w zakresie dostaw stanowiących przedmiot
zamówienia. Warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż wykonał należycie
porównywalne z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, co najmniej 1 (jedną)
dostawę w zakresie: dostawy laptopów i tabletów o wartości zamówienia nie mniejszej niż
150.000 zł. W przypadku dostaw nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko
wartość wykonanej dostawy do dnia złożenia oferty.
2. Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt 2.3., potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt X ppkt 1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
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wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
2.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
2.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
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1.
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XII INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zgodnie z art. 273 ust. 1 zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania wrunków udziału w postepowaniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie zamawiającego, w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty,
XIII SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Obowiazujacą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
bedzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa
obejmuje wszytskie koszty I składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie
wynikającym z opisu przedmiotu zamowienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Cenę oferty należy podać w PLN. Wszelkie rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze
specyfikacją warunków zamówienia.
Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy
podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty brutto winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania całego zakresu
rzeczowego przedmiotu zamówienia w okresie jego trwania, (wraz z podatkiem VAT i wszystkimi
należnymi narzutami). W cenie Wykonawca uwzględnia również wszystkie koszty wynikające z
obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.
Cena oferty odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy dla świadczenia ustalonego zakresem
rzeczowym i standardem wykonania przedmiotu zamówienia, stanowi ekwiwalentnie wartość
zobowiązania Zamawiającego i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w niniejszej SWZ.
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Za wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu Wykonawca podaje cenę w
sposób wskazany w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Całkowita cena oferty brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po
uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych, z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być określona
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685,
694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626.).
Dla porównania ofert zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto obejmującą podatek VAT.
Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania opustów kwotowych ani procentowych od ceny
ofertowej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261
ustawy PZP.
XIV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
KRYTERIUM NR 1: Cena ryczałtowa brutto – 60%

K1=

cena ryczałtowa brutto najtańsza x 100
cena ryczałtowa brutto badana

x 60%

KRYTERIUM NR 2: Okres udzielonej gwarancji jakości - 40%

K1=

okres udzielonej gwarancji jakości badany x 100
najdłuższy okres udzielonej gwarancji jakości
wskazany w ofertach

x 40%

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia należy podać w
miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
UWAGA: W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji
jakości lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna
z warunkami zamówienia.
W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji jakości,
Zamawiający do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie maksymalny okres gwarancji jakości
wymagany w SWZ. Dłuższy okres gwarancji jakości określony przez Wykonawcę w ofercie
zostanie wpisany do umowy.
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2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać – 100 pkt.
XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 ustawy PZP, 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 zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią
załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ̇ ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postepowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł ona zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt a)
c) 5 dni – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
OR.271.8.2022

Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
d) 5 dni – wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) – c) - od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w postępowaniu.
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu.
XVIII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Wykonawca może przewidzieć wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców.
W ofercie należy wskazać, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwę firm podwykonawców (jeżeli są już znani w momencie
składania oferty).
Jeżeli wykonawca w ofercie nie deklaruje uczestnictwa podwykonawców przy realizacji
zamówienia oznacza to, że nie przewiduje takiego sposobu wywiązania się z zobowiązania. W
takiej sytuacji w projekcie umowy zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ w kwestiach
dotyczących podwykonawców obowiązywać będzie wykonawcę zapis § 6 ust. 1 (Wykonanie
prac bez udziału podwykonawców).
W przypadku, gdy wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy
podwykonawców musi wykazać w ofercie zakres rzeczowy i finansowy prac jakie wykona przy
pomocy podwykonawcy. W takiej sytuacji, w projekcie umowy, zamieszczonym w załączniku nr
3 do SWZ, w kwestiach dotyczących podwykonawców, obowiązywać będzie wykonawcę zapis
§ 6 ust. 1 (Wykonanie prac z udziałem podwykonawców).
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu:
a) umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może przewidywać
wynagrodzenia dla podwykonawcy, którego wartość brutto przekraczać będzie wartość
wynagrodzenia brutto wykonawcy robót, przewidzianego za część robót objętą umową o
podwykonawstwo, a jeżeli części takiej nie da się wyodrębnić na podstawie oferty
wykonawcy wraz z załącznikami, nie może przewidywać wynagrodzenia podwykonawcy,
które - samodzielnie lub wraz z wynagrodzeniem innych podwykonawców - prowadziłoby
do przekroczenia wartości wynagrodzenia wykonawcy, określonego w umowie pomiędzy
zamawiającym, a wykonawcą; w przypadku rozliczenia na podstawie kosztorysu
powykonawczego, roboty winny być zgodne z kategoriami określonymi w formularzu
ofertowym wykonawcy, a stawki jednostkowe nie mogą być wyższe, niż stawki jednostkowe
określone przez wykonawcę w formularzu ofertowym,
b) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać zasad rozliczeń, które byłyby odmienne od
zasad przyjętych w umowie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą,
c) umowa z podwykonawcą nie może przewidywać wykonania robót w sposób odmienny, od
przyjętego w umowie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą oraz SWZ, w szczególności w
sposób odmienny, z wykorzystaniem innych materiałów itp.
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XIX PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W
UMOWIE
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiajacy przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 Prawo zamówień publicznych oraz niezależnie od postanowień innych bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie oraz
postanowień projektu umowy.
XX KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W
CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza- niem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła,
tel.: 68 3523332.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: iod@bojadla.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
a) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
b) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

