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POSTĘPOWANIEO UDZIELENIEZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1843) - zwanej dalej "uslawq"
na

dostawę pomocy dydaktycznYch na potrzeby projektu on.
Kompetentna Szkoła.

SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA(SIWZ)
NazwaZamawiającego:

Gmina Sokółka,

NIP:

545-181-59-42

Miejscowość

16-100 Sokółka

Adres:

Plac Kościuszki l

Strona internetowa:

www. sokolka. pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7. - 15.

Wszelka korespondencie związana z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki l

16-100 Sokółka
znak postępowania: P1. I. 271, 5, 2020
ZATWIERDZAM

Sokółka 13 marca 2020 r.
Z lip. Bi. iiyM /iSTRZA
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Rozdział l Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
l.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami wykonawczymi.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust, l
oraz art. 39-46 Prawa zamówieńpublicznych.
4.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
l)
Biuletyn Zamówień Publicznych
2)
strona intemetowa Zamawiającego:
htt|~i:/7sokolka. pl/samoi'zad/infonnacię/zai'nQwięnia/

3)

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia.
l.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu
"Kompetentna
Szkolą", wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9. 1 Rewitalizacja społeczna i

kształtowanie kapitału społecznego RPO WP 2014-2020 nr projektu RPPD. 09. 01. 00-200295/18".
2.
Zamówienie podzielone jest na zadania:
Zadanie l: Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania
Zadanie 2: Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego.
Zadanie 3: Dostawa wraz z montażem elementów zestawu interaktywnego.
Zadanie 4: Dostawa szafy do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów.
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce,
Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaokreśla Załącznik Nr 8 do SIWZ.
3.
Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowana dostawą, poinformuje o
niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia
do danej placówki oświatowej. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj.
poniedziałek - piątek w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki.
4.
Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z
transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do miejsca
wskazanego przez dyrektora placówki. W przypadku zadania l zamówienie obejmuje
również montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu.

5.

Kody CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 32322000-6 -

Urządzenia

multimedialne, 30213100-6 - Komputery przenośne, 48771000-3 Pakiety oprogramowania
użytkowego ogólnego, 37524100-8 Gry edukacyjne, 39162000-5 Pomoce naukowe.
6.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji i
rękojmi.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań
wykonawcy wobec zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zamówienia.

8.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywaniazamówieniauzgadniane będąwyłącznie

przez ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
9.
Oferta powinna być opracowana na podstawie SIWZ i ma obejmować wszystkie

składniki niezbędnedo prawidłowego wykonaniausługi. Cenabędziewartościąryczałtową.
10.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, należy przyjąć, że każdemu takiemu
odniesieniu towarzyszy sformułowanie "lub równoważny". Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane

znakiem towarowym i/lub nazwąproducenta pod warunkiem, że zagwarantująone uzyskanie
parametrówtechnicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych
w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania
stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod

pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach,

stronach intemetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów

ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechachużytkowych co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym za właściwy
każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
11.
Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej
gwarancji jakości (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i

przyjęciaprzez Zamawiającegojako należycie wykonanego oraz podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego).
12.
Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot

zamówieniagwarancjijakości na opisanychponiżej warunkach:
l)

Zamawiający wymaga okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą

pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty
podpisaniaprzezZamawiającegoprotokołu zdawczo-odbiorczego,
2)
bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego,
3)
karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy
element zamówienia musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy
zgodnie z przeznaczeniem,
4)
warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań,
w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń

po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku
opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej),
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5)
Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji
określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez
Wykonawcę,

6)
Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania
zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu-do końca
następnego dnia roboczego od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy
sprzętupoza obszaremgminy Sokółka, Wykonawcazapewni:
a)
odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekracząjącym 2 dni roboczych, na własny
koszt

b)
dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni
roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od
dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego
c)
w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia
odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i
uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi
7)
w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym
dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie
niniejszej umowy obciążają Wykonawcę,

8)
gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającegodo żądania wymiany Wyposażenia
na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązanyjest w zakresie
gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej
konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i
naprawyw okresie gwarancyjnymw miejscu użytkowania(gwarancjaon-site),
9)
gwarancjaulegaautomatycznieprzedłużeniu o okres naprawy,
10) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na
nowy,

11) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający
rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy
dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z
biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem.
Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas
oczekiwaniana odpowiedźnie powinienbyć dłuższy niż 2 dni robocze."
12) Uprawnieniawynikające z udzielnej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

13.
Zamówienia będzie wspólfinansowane z budżetu gminy Sokółka oraz ze środków
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9. 1 Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie kapitału społecznego RPO WP 2014-2020). Nr projektu RPPD.09.01.00-200362/19.

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia

Ustala siętermin wykonaniazamówienia:21 dni od dniapodpisaniaumowy.
Rozdział 4 umowy ramowej.
l.
l)

Nie przewiduje się:
zawarcia umowy ramowej,

2)
3)

ustanowieniadynamicznegosystemu zakupów,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, przewiduje możliwość, w pierwszej

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
4.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Z podziałem n
następujące zadania:

l)
2)
3)
4)
5.

Zadanie l: Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania
Zadanie 2: Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego.
Zadanie 3: Dostawa wraz z montażem elementów zestawu interaktywnego.
Zadanie 4: Dostawa szafy do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów.
Wykonawcamoże złożyć ofertęnajedno lub kilka zadań.

Rozdział 5 Zamówienieuzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zamówieńuzupełniających na zasadzie
art. 67 ust. l pkt. 7 ustawy Prawozamówieńpublicznych.
Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

l.
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.
W zakresie sytuacji ekonomicznej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.

3.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm)

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w
art. 22a ust. l, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
l)
Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w "Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie
podleganiuwykluczeniuz postępowania"zwanegodalej Oświadczeniem.Zał nr 2 do S1WZ
2)
Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
spośródtych, które nie zostanąodrzuconepo analizieOświadczania.
6.
Jeżeli wykonawca nie złoży} Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub 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."
Rozdział 7 Wykluczenie z postępowania

Z postępowaniao udzieleniezamówieniawyklucza się:
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Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu; lub nie

wykazał braku podstawdo wykluczeniazgodniez przypadkami podanymi w art. 24 ust. l pkt.
12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych:
2.
Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt l, 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych;
3.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.
Rozdział 8 Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania.

l.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z

postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie,
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

że

2.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych
nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne
Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów.
3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.
Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne
oświadczenia dla tych podwykonawców.
5.

Dokumenty wskazane w pkt l., 2. i 3. muszą potwierdzać spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
6.
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
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt. 23 ustawy PZP
Rozdział 9 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o
terminie i miejscu ich dostarczenia

l.
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 l ustawy;
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.
zaświadczenieZakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1,2,3 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionenie wcześniej niż
6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert albo wnioskówo dopuszczeniedo udziału
w postępowaniu.

b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3

miesiąceprzed upływem terminu składania ofert albo wnioskówo dopuszczeniedo udziału w
postępowaniu.

5.
Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji
niezbędnychzasobówna potrzeby realizacji zamówienia.
6.

Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. l pkt. 24
8.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:

a)
b)

Komplet dotyczącychgo dokumentówwymienionych w pkt. 1, 2, 3.
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt. 24

9.
Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub
sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez
podwykonawców, składane są w oryginale.

10.

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

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginatem.
11.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w

formie

elektronicznej

podpisane

odpowiednio

własnoręcznym

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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12.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci
albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
14.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

15.
Brakjakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy PZP).
16.
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 zawierały wszystkie wymagane informacje.
17.
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.
Rozdział 10 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
l.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.

2.

Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z

Wykonawcami:
a)
b)
c)

środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax.
operator pocztowy lub kurier
osobiste doręczenie

3.
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być
sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka
Plac Kościuszki l fax. /85/ 711 09 11 e-mail: kancelaria(o'isokolka. pl

4.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym uptywa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.

5.
Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej S1WZ oraz odpowiedzi na pytania
zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.sokolka. pl
6.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7.

Osobaprowadzącapostępowaniepo stronie Zamawiającego:KrzysztofSarosiektel.

, 85/711 0944;

Rozdział 11 Opis sposobu przygotowania ofert
l.

Oferta musi być napisana w języku polskim

2.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
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Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko

jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania
4.
Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem
stanowiącym załącznik nr l. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego

formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte
w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w
sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być
czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

5.
W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie
podpisującej ofertęprzezosobęprawnieupoważnionądo reprezentowaniaWykonawcy.
6.
Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane.
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych
kolejnych numerów.

7.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę

podpisującąofertę.

8.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące

wamnki:

a)

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego

przedstawiciela / partnera wiodącego.

9.
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnieupoważnionychprzedstawicieli każdego z partnerów- należy załączyć je do
oferty.

10.

Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera

informację przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawcę winien złożyć wraz z ofertą.

11.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upłynięcia terminu

otwarcia ofert.

Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

l.

Oferty należy składać do dnia 24. 03. 2020 r. do godz. 10:00 na adres Urząd

Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l.

2.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

3.
Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem
oferenta oraz zapisem: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu

"Kompetentna Szkolą". Oferta przetargowa nie otwierać przed 24.03.2020 r. godz.
10:05

4.

Zmiany lub wycofaniezłożonej oferty:

l)

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane
przed upływem terminu składania ofert.
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2)

Podlaskie i

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i

według zasad obowiązującychprzy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierającezmiany należydodatkowoopatrzyć dopiskiem "ZMIANA".
3)

W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy

dodatkowo opatrzyć napisem "zmiana nr ......

4)
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę (paczkę) zawierającąpowiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".

5.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 24.03.2020 r. godz. 10:05, Urząd Miejski w

Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l pokój nr 101.
6.

Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert zamawiający zamieści na stronie

internetowej www.sokolka.pl; (zakładka BIP; ZamówieniaPubliczne;) informacje dotyczące:
l)

Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2)

Nazw(firm) orazadresówwykonawców,którzy złożyli oferty w terminie;

3)

Ceny, terminu wykonaniazamówienia,okresu gwarancji i warunkówpłatności.

7.

Zamawiający poprawi w ofercie

l)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omytki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 13 Opis sposobu obliczania ceny
l.

Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej.

Cena winna być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku
VAT.

2.
Wykonawcaokreśli cenę ryczałtową brutto, którastanowić będziewynagrodzenieza
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza(do dwóchmiejsc po przecinku).
3.
Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. wynagrodzenie
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia i cena ta nie będzie podlegała zmianom.
4.
Koszty załadunku, rozładunku, ewentualnego montażu i uruchomienia oraz
wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia obciążają Wykonawcę.
5.
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - wymóg ten
dotyczy kwoty wpisanej w druku oferty.

6.
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związanez realizacjązamówienia,zgodnie z przedmiarem robót, w tym m. in. podatek VAT,
upusty, rabaty.

7.
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawiającegozgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowegonabycia towarów. Zamawiającyw celu oceny takiej oferty doliczy
ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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do oferowanej ceny podatek od towarów i ustug, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział 14 WymaganiadotycząceWADIUM
l.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział 15 Kryteria oceny ofert

l.

W postępowaniu kryteriami oceny ofert będą cena oferty, termin wykonania. Przy

zastosowaniu następujących wag: cena oferty - 60 pkt. termin dostawy 40 pkt.,

2.
Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany
wskaźnik oceny oferty mniejszy bądźrówny 100 pkt. Oferta, która uzyska największąliczbę
punktów wygrywa przetarg. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać
Wykonawcawynosi - 100 pkt.
3.

Wszystkie obliczeniabędądokonywanez dokładnością do dwóchmiejsc po

przecinku.

4.

Oferty zostanąprzeliczonewedług wzorówpodanychponiżej:

l)

dla kryterium ceny

C= CN/COB

x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C - ilość punktówprzyznanychWykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu

COB - cena bmtto zaoferowana w ofercie badanej
2)

dla kryterium termin dostawy:

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max. 40), liczone
odrębniedla poszczególnychzadań,według poniższychzasad:
- Wykonawcaotrzyma O pkt jeżeli zaoferuje czas dostawy przedmiotu zamówienia21 dni od
daty zawarcia umowy,

- Wykonawcaotrzyma 20 pktjeżeli zaoferuje czasdostawy przedmiotu zamówieniaskracając
termin o 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
- Wykonawca otrzyma 40 pkt jeżeli zaoferuje czas dostawy przedmiotu zamówienia skracając
termin o 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni pola dotyczącego czasu
dostawy przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna, że intencją Wykonawcy było
zaoferowanieczasu dostawy przedmiotu zamówienia liczonego od dnia zawarcia umowy
wynoszącego 21 dni i Wykonawca otrzyma O pkt.

5.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

6.

Łączna suma punktów= punkty w kryterium najkorzystniejszej ceny brutto + punkty

w kryterium termin dostawy.
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7.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy
wykonawcyzłożyli oferty o takiej samej cenie - Zamawiającywezwietych Wykonawcówdo
złożenia dodatkowych ofert cenowych.
Rozdział 16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 17 Wybór oferty najkorzystniejszej i informacje o formalnościach jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

l.
Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty,

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz których oferty zostały
odrzucone. Zamawiający podaje także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.
2.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza
informacje o których mowa w pkt. l na stronie intemetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3.

Po otrzymaniu

zawiadomienia.

Wykonawca, którego oferta została

wybrana

zobowiązany jest do dokonania wymaganych uzgodnień formalnych treści SIWZ oraz
wszystkich postanowień umowy (załącznik nr l do Rozdziału III SIWZ) i jej zawarcia w
terminie zgodnym z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ale nie później niż przed
upływem terminu związaniaz ofertą.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonaniaumowy. Zamawiającymoże wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. l ustawy.
5.
W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 18 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

l.

Istotne postanowieniaumowy zawartezostały w Załączniku do SIWZ.

2.
Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub
kilku z poniższych okoliczności powodujących:
l)
Zmiana nie dotyczy treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2)
Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest
możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
3)
Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność
wykonania robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie
robót,

Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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4)
Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na warunki
atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie dostawy, prowadzenie usługi montażu,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
5)
Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
6)
Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i
usług (VAT)
7)
Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmianjest skutkiem zmiany przepisów prawa,
8)
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do

udokumentowaniazaistnieniaokoliczności, wniosek o zmianępostanowieńumowy musi być
wyrażony na piśmie,

9)

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności.

Rozdział 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia, 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, która jest ogłaszana przez Prezesa
Urzędu ZamówieńPublicznych na stronie internetowej Urzędu.
Rozdział 20 Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. l 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. l), dalej "RODO", informuję, że:
l.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki, Plac
Kościuszki l, 16 - 100 Sokółka; tel. +48 /85/ 711 09 00, fax. +48 , 85, 711 09 00
kancelariaiiusokolka. ol

2.
inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac
Kościuszki l, 16 - 100 Sokółka; tel. +48 /85/ 711 09 00 e-mail: iodfffisokolka. pl
3.
Pani/Panadane osobowe przetwarzane będąna podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PIJ. 271. 5. 2020 na
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkolą".
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. póz. 1579
i 2018), dalej "ustawa Pzp";

5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. l ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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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:

l)

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

dotyczących;
2)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

3)

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***;
4)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzaniedanych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy
RODO;
9.
nie przysługuje Pani/Panu:
l)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. l lit. c RODO.
Wyjaśnienie! informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli v odniesieniu do danego administratora lub pofimwtu
przetwarzającegoistnieje obowiązekwyznaczeniainspektora ochrony danychosobowych.
Wyjaśnienie:

skorzystanie

z

prawa

do

sprostowania

me

może

skutkować

zmianą

wyniku

postępowania

o udzielenie zamówieniapublicznego am zmiana postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z us1ct\vq Pzp oraz nie może
naruszaćintegralnościprotokołu orazjego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia pfzeswwzania me ma zastosowama w odmesieniii do przechowywania, w celu

zape\vmema korzystania ze środków ochrony prawnej hfh w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważnewzględyinteresupublicznego IJnii Europejskiej lubpunst\va członkowskiego.

Rozdział 21 Załączniki do SIWZ
l. Druk oferty.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania

3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Wykaz usług.
Zobowiązanie do oddania zasobów. ,
Istotne postanowienia umowy.
Opis przedmiotu zamówienia.
Z lin. B

i KZ.A
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Załącznik nr l do SIWZ
numer oferty
(wpisuje zamawiający)
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający Gmina Sokółka
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę pomocy
dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkolą", oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówieniaza cenę:

Zadanie l: Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania
CENA RYCZAŁTOWĄNETTO ___

PLN

plus podatek VAT (....... %) tj. ........................ zł,

CENA RYCZAŁTOWĄBRUTTO ___,

PLN

słownie złotych:
zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zrealizujemy zamówienie w terminie: .................... dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie!: Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego
CENARYCZAŁTOWĄNETTO

PLN

plus podatek VAT (....... %) tj. ........................ zł,

CENA RYCZAŁTOWĄBRUTTO

PLN

słownie złotych:
zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zrealizujemy zamówienie w terminie: .................... dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie3: Dostawa wraz z montażem elementów zestawu interaktywnego
CENA RYCZAŁTOWĄNETTO ___

PLN

plus podatek VAT (....... %) tj. ........................ zł,

CENA RYCZAŁTOWĄBRUTTO __,

PLN

słownie złotych:

zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zrealizujemy zamówienie w terminie: .................... dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie4: Dostawa szafy do przechowywania, lądowania i ochrony laptopów
Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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PLN

CENA RYCZAŁTOWĄNETTO
plus podatek VAT (....... %) tj. ........................ zł,

PLN

CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO
słownie złotych:
zgodnie z załączonym formularzem cenowym

Zrealizujemy zamówienie w terminie: .................... dni od dnia podpisania umowy.

l.

Oświadczamy, że:

l)

jestem mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem * w

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. póz. 646).

2)
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

3)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia.

4)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,
5)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofert,

6)
oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

7)

oświadczamy,iż cena nie będziepodlegaćpodwyższeniulub waloryzacji.

2.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

się do zawarcia

Oferta została złożona na .......................... stronach

4.
Składając niniejszą ofertę oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
5.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :

l) ......................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
6.
Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie przy pomocy podwykonawców*
Zakres pt>n k-rziiny podnłkuiiiincum H raniHch

|

w

całości

l'iriti:i podnykoii;iłłc>

siłami

własnymi*/

(dane tfIvadrv&>Hr)

ninifjs/ego ziinitiwienia :

ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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Nazwa i adres WYKONAWCY :
NIP
REGON

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
Strona intemetowa Wykonawcy:

Osobawyznaczonado kontaktówz Zamawiającym:
numer telefonu:
Numer faksu:

0{__)
O (_ _)

e-mail

., dn. . . 2020 r.
Podpisosób uprawnionych do składania świadczeńwoli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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Formularz cenowy na
Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkoła
Wykonawca

Zadanie I Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania.
I.P.

ilość

Nazwa towaru

Cena Netto

Wartość netto

Opis przedmiotu zamówienia

Stawka i

Wartość brutto

wartość

podatku
VAT

Robot do nauki programowania

3szt.

Typ

Marka

model

Tablet

Marka

Typ

model

3szt.
Łącznie

(miejscowość), dnia

(podpis)

ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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Formularz cenowyna

Dostawępomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkolą"
Wykonawca

Zadanie II Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego.
Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena Netto

Wartość netto

Opis przedmiotu zamówienia

Stawka i

Wartość brutto

wartość

podatku
VAT

Komputer przenośny (laptop) przeznaczony do użytku dla uczniów

6szt.

Marka ................... Typ .............. model
Parametry sprzętowe:

Komputer przenośny (laptop) przeznaczony do użytku dla nauczycieli

2szt.

Marka ................... Typ .............. model
Parametry sprzętowe:
Pakiety oprogramowania antywirusowego
Marka ................... Typ .............. model

Licencja na
minimum
8

stanowisk

Pakiet oprogramowania biurowego
Marka ................... Typ .............. model

Licencja na
mtmmum
8

stanowisk

Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac KościuszkTT
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6szt.

Marka ................... Typ .............. model
Głośniki komputerowe

6szt.

Marka ................... Typ .............. model
Łącznie

(miejscowość), dnia

(podpis)
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Formularz cenowy na

Dostawępomocy dydaktycznych w ramach projektu "TwórczePrzedszkole"
Wykonawca

ZadanieIII Dostawawrazz montażem elementówzestawu interaktywnego.
LP.

Nazwa towaru

Ilość

Cena Netto

Wai-tość netto

Opis przedmiotu zamówienia

Stawka i

Wartość brutto

wartość

podatku
VAT

Tablica interaktywna z oprogramowaniem
Marka ................... Typ ............. model
Projektor z uchwytem

Marka................... Typ

Iszt.

l zestaw

model
Łącznie

('mf'e/scowoś(y, dnia

(podpis)

Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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Formularz cenowy na

Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Twórcze Przedszkole'

Wykonawca

Zadanie IV: Dostawa szafy do przechowywania, lądowania i ochrony laptopów.

I.P.

Ilość

Nazwa towaru

Cena Netto

Wartość netto

Opis przedmiotu zamówienia

Stawka i

Wartość brutto

wartość

podatku
VAT

Szafa przystosowana do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów

Iszt.
Łącznie

(miejscowość), dnia

(podpis)

ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający Gmina Sokółka
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCESPEŁNIANIAWARUNKÓWUDZIAŁUW POSTĘPOWANIU
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkolą",
prowadzonego przez GminęSokółka, oświadczam,co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCAWYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

(miejscowość), dnia

(podpis)

ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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INFORMACJA W ZWIĄZKUZ POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

., w następującym zakresie:

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

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

(podpis)

OŚWIADCZENIEDOTYCZĄCEPODANYCHINFORMACJI:

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

prawdą oraz zostały

przedstawione z

pełną

świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

(podpis)
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Zamawiający Gmina Sokółka
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależnościod

podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CBDG)
reprezentowany przez:

(imię. nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCEPRZESŁANEKWYKLUCZENIAZ POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkoła",
prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam,

że nie podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam,

że nie podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.
(miejscowość), dnia .................... r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaćmającązastosowaniepodstawęwykluczenia spośródwymienionych w
art. 24 ust. 1 pkl 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

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

(miejscowość), dnia

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL. KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(miejscowość), dnia ,..........,.....,.,,. r.

(podpis)

OŚWIADCZENIEDOTYCZĄCEPODANYCHINFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

(podpis)
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Załącznik Nr3 Oświadczenieo grupie kapitałowej

Zamawiający Gmina Sokółka
PieczęćWykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawępomocy dydaktycznych w
ramach projektu "Kompetentna Szkoła"
Ja

(Imięi Nazwisko)

reprezentującWykonawcę(nazwa)

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16. 02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. póz. 184
ze zmianami zm. )*:

wspólnie z .....................................................................

należę/należymy do

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. póz. 184 ze zmianami) i przedkładam/y
niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu*:

niepotrzebne skreślić
(miejscowość), dnia

(podpis)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Pieczęć Wykonawcy

Ja

upoważniony/a do reprezentowania

zobowiązuję się do oddania Wykonawcy(om)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia;

potencjału

technicznego; osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolności

finansowych; *)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentna Szkolą .
Oświadczam, iż:

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

Zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
*) - niepotrzebne skreślić
dnia
Podpisosób uprawnionychdo składania oświadczeńwoii
w imieniu Wykonawcyoraz piec^tka/ pieczątki
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Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy
U M OWA Nr D/ , 2019

zawarta w dniu ............................ 2019 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka z siedzibą
w Sokółce, 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l, NIP 5451815942, REGON 050659125.
Odbiorcą usługi jest Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki l
reprezentowany przez:

zwanym dalej "Zamawiającym",
a ................................................... mającym swą siedzibę w ..

zwanym dalej

w tekście "Wykonawcą", reprezentowanym przez

:] l

.

l.

Przedmiotem zamówieniajest Dostawapomocy dydaktycznych w ramach projektu

"Kompetentna Szkolą" z podziałem na zadania:
l)
Zadanie I; Dostawa gier planszowych.

2)
3)
4)

Zadanie II: Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania
Zadanie III: Dostawa zestawówkloców do nauki programowania.
Zadanie IV: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego i

komputerowego.

5)
2.

Zadanie V: Dostawa szafy do przechowywania, lądowania i ochrony laptopów.
Sprzęt i pomoce dydaktyczne należy dostarczyć pod adres: Szkoła Podstawowa w

Starej Kamionce, Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka.

3.
Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z
transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do właściwych
placówek oświatowych do miejsca wskazanego przez dyrektora placówki. W przypadku

zadania4 zamówienieobejmuje równieżmontaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu.
4.
Wykonawca wykona dostawy będące przedmiotem umowy zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i złożoną ofertą przetargową. Szczegółowy zakres
zamówieniaokreśla zestawienie sprzętu stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
5.
Zamówieniebędziewspółfinansowane z budżetu gminy Sokółka oraz ze środkówUnii

Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX

Rozwój Lokalny, Działanie 9. 1 Rewitalizacjaspołeczna i kształtowanie kapitału społecznego
RPOWP2014-2020)
. -12

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w J l z należytą
starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na
ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.
Przedmiot umowy należy dostarczyć w terminie: ......... dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowana dostawą, poinformuje o niej
Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia
do danej placówki oświatowej. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze
tj. poniedziałek - piątek w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki.
Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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3. Na dostarczony sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać dokumenty wymagane
przez polskie prawo, takie jak: deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą,
aprobaty techniczne, badania / dopuszczenia / decyzje niezbędne w celu użytkowania

dostarczonego sprzętu, licencje na oprogramowanie/ sprzętlub inne wymaganedokumenty.
4. Na dostarczony sprzęt - Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia
przedłoży Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz oświadczenie, że
dostarczony sprzęt jest nów;', nieużywany, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz spełnia
wymogi bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe.
5. Odbiór każdej dostawy nastąpi na podstawie protokołu dostawy.
6. Zamawiający dokona zbadania zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia oraz

ofertą Wykonawcy. Jeżeli dostarczony przedmiot dostawy będzie niezgodny z ofertą
Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał wymagań określonych w opisie
przedmiotu zamówienia, Wykonawca odbierze dostarczony przedmiot dostawy z miejsca
dostawy na swój koszt i wymieni na nowy, wolny od wad i zgodny ze złożoną ofertą
Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż w 5 dniu roboczym następującym po dniu
zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

7. Po dostarczeniu pełnego i zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą
Wykonawcy, asortymentu danej dostawy, na podstawie protokołów dostaw, Zamawiający
sporządzi końcowy protokół odbiom.

l. Ustalone w wyniku postępowaniaprzetargowego wynagrodzenieryczałtowe Wykonawcy
wynosi:

PLN, brutto
Zadanie l netto ......... PLN, plus podatek VAT .
%, tj.
PLN, słownie złotych: ..................
PLN, brutto
Zadanie 2 netto ......... PLN, plus podatek VAT
%, tj.
2)
PLN, słownie złotych: ..................
PLN, brutto
Zadanie 3 netto ......... PLN, plus podatek VAT
%, tj.
3)
PLN, słownie złotych: ..................
PLN, brutto
Zadanie 4 netto ......... PLN, plus podatek VAT
%, tj.
4)
PLN, słownie złotych: ..................
PLN, brutto
5)
Zadanie 5 netto ......... PLN, plus podatek VAT
%, tj.
PLN, słownie złotych: ..................
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jesl

l)

zapłacić za przedmiot umowy, co obejmuje m. in. wynagrodzenie za udzielenie licencji na
oprogramowanie, koszty wydania i odebrania przedmiotu umowy, w szczególności koszty i
opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego, opłaty za transport, załadunek, wyładunek, montaż, uruchomienie oraz
dokumentację niezbędnądo prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu końcowego protokołu odbioru.
4. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu po

spełnieniu wymagań określonych w pkt 2 i 3 Zamawiający nie dopuszcza fakturowania
częściowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części
przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:

l)

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem

płatności jego faktury rozliczającej część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część

przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny
ZamawiającyGmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki l
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potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres

rozliczeniowy. Dowodami takimi są oświadczenia Podwykonawców i kopie dokonanych
przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie
ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia

przysługującego Podwykonawcyi uruchamiaprocedury przewidzianej niniejsząumową;
2)

W

przypadku

uchylenia

się Wykonawcy

od

zapłaty

wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących
powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7dniowegoterminu na ich złożenie;
3)
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających

zasadność bezpośredniej zapłaty. Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
4)
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie

(bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży
w trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzeniebez odsetek należnychpodwykonawcy;
5)
Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego
Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
J5

l.
2.

Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli 24 miesięcy gwarancji.
Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości na opisanych poniżej

warunkach:

l)
Zamawiający wymaga okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą
pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty
podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego,
2)
bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez
Zamawiającegoprotokołu zdawczo-odbiorczego,
3)
karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy

element zamówieniamusi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy
zgodniez przeznaczeniem,
4)
warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań,
w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń
po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku
opakowańbędziepodlegał usłudze gwarancyjnej),
5)
Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji
określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez
Wykonawcę,

6)
Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania
zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu-do końca
następnego dnia roboczego od zgłoszenia. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy
sprzętupoza obszarem gminy Sokółka, Wykonawcazapewni:
a)
odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekracząjącym 2 dni roboczych, na własny
koszt
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b)
dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekracząjącym2 dni
roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od
dnia odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego

c)
w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia
odebrania wadliwego sprzętu z siedziby, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i
uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi
7)

w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym

dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie
niniejszej umowy obciążają Wykonawcę,

8)
gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającegodo żądania wymiany Wyposażenia
na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie
gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej
konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i
naprawyw okresie gwarancyjnymw miejscu użytkowania(gwarancjaon-site),
9)
gwarancjaulegaautomatycznieprzedłużeniu o okres naprawy,
10) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu
Wykonawca zobowiązanyjest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na
nowy,

11) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający
rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy
dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z
biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem.
Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas
oczekiwaniana odpowiedźnie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."
12) Uprawnieniawynikającez udzielnej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającegouprawnieńz tytułu rękojmi zawady.

§6
l.

Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia w osobie:
tel. ....... e-mail...........

2.

Odbioru przedmiotu zamówienia dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z ramienia
Wykonawcy.

3.

Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia w osobie:
tel. ....... e-mail.

§7
l.
2.

Strony postanawiają,że obowiązująje odszkodowaniastanowiącekary umowne.
Kary te będąnaliczane w następującychwypadkachi wysokościach:

l)

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)
za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości l %
wynagrodzeniabrutto ustalonego w umowie w § 4 za każdy dzieńzwłoki,
b)
za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 100 zł za dany towar zgodnie z zestawieniem za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

d)
za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokości l % wynagrodzenia umownego brutto w każdym
przypadku stwierdzeniatakiego uchybienia,
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e)
za nieprzedłożenie w terminie wskazanymw § 4 ust. 5 pkt l faktury Podwykonawcy
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia,
2)
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w
wysokości 10%wynagrodzeniaumownegobrutto,
3.
Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

4.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiścieponiesionej szkody.
5.
Zamawiającyzastrzegasobie prawo potrąceniakar umownychz faktur Wykonawcy.

§8.
l.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia
wiadomości o zaistnieniujednej z poniższychokoliczności,jeżeli:
l)
Wykonawca pomimo uprzednich zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac
zgodniez warunkami umownymi lub zaniedbujezobowiązaniaumowne.
2)
Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającegoz powodówokreślonych w §
8 ust. 2 pkt l przekroczy 20 % wartości umowy określonej w § 4
2.

Zamawiający może także, w

razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić, w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych, od umowy w terminie 30 dni od powzięciawiadomościo tych okolicznościach.
3.

Wykonawcamoże odstąpićod umowy w sytuacji, gdy Zamawiający bez uzasadnienia

nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy lub odmówi bez uzasadnienia odbioru
przedmiotu umowy.

4.

Oświadczenieo odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod

rygorem nieważności.

5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajądla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy
Prawo zamówieńpublicznych.

§12
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób
trzecich.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

§ 14
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będąrozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 15
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l. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiający.
2. Integralnymi częściami umowy są:
l) Oferta Wykonawcy
2) Zestawienie sprzętu

Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia
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