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I.  Informacje ogólne 

1. Miasto Białystok – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, zwany dalej 
Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania 
komputerowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

2. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego z budżetu projektu "#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku” o nr RPO.03.03.01-20-0222/19 Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 3.3 
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 
3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

3. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp. 

4. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 
przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) – w rozumieniu art. 2 pkt 7 
ustawy – Pzp). 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

11. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

12. Wykonawca wskazuje w ofercie, czy powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, które powierzy podwykonawcom jak również 
wskazania firm podwykonawców. 

13. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

15. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu następującą procedurę badania i oceny ofert 
(tzw. „procedurę odwróconą”): 

1) W pierwszej kolejności dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, (art. 
89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie 
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje się oceny podmiotowej 
Wykonawcy, tj. bada złożone oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt V pkt 1 SIWZ, a 



 
 

 

 

 

następnie żąda złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert, chyba, że zajdzie przesłanka do unieważnienia postępowania. 

II.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz 
oprogramowania komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w zakresie sześciu niżej 
określonych części zamówienia: 

1) Część I: Dostawa sprzętu komputerowego: 

Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju komputerów z akcesoriami do nich, 
urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, projektorów, dysków 
zewnętrznych,  tabletów, itp. 

2) Część II: Dostawa drukarek 3 D  wraz z materiałami do drukowania w technologii 
3D:  

 
Zamówienie obejmuje dostawę  drukarek 3D , różnego rodzaju filamenty do drukarek 3 D, skaner 
3D, długopis 3D, Zestaw do kalibracji i profilowania monitorów, urządzeń mobilnych oraz 
projektorów z wzornikiem, tablety graficzne, itp. 

3) Część III: Dostawa oprogramowania do komputerów: 

Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju oprogramowania do komputerów, takich jak 
pakiety Adobe, Coreldraw, programu do magazynowania. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać 
sprzęt komputerowy Zamawiający określił w specyfikacjach technicznych sprzętu w kolumnie nr 
III „specyfikacja techniczna sprzętu”, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2A, 2B i 2C do SIWZ 
– Formularz cenowy – sprzęt komputerowy. 

4. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone 
w formularzu specyfikacja techniczna sprzętu (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ) lub posiadać 
lepsze parametry. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, 
patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez 
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, 
europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, 
że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia  
o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu 



 
 

 

 

 

wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). Produkt lub 
rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie 
muszą one być takie same. Wykazanie równoważności winno umożliwiać uzyskanie efektu 
założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 

5. Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego 
faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić 
czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji. Oferty 
stwierdzające jedynie spełnienie wymagań  Zamawiającego bez podania faktycznych 
parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie 
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, 
model). Nie wskazanie w ofercie producenta oraz modelu zaoferowanych produktów skutkować 
będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający wymaga aby cały dostarczony sprzęt i wszystkie zamawiane towary były fabrycznie 
nowe, nieużywane oraz wolny od wad. 

8. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostawy w danej części.  

9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi, zgodnie z zasadami zawartymi 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

10. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków zamówienia, Zamawiający może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

11. Do sprzętu, na który producent wystawia pisemne karty gwarancyjne Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu podpisane karty gwarancyjne.  

12. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimalnej 24-miesięcznej gwarancji. 
(gwarancja może być dłuższa - długość gwarancji stanowi jedno z ocenianych kryterium); 

13. Dostawa obejmuje: transport i wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce, montaż, według 
wskazania Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych przy ul. Sienkiewicza 57  
w Białymstoku. 

14. Dostawa może być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek-piątek 
w godzinach: 8.00-15.00. Zmiana dni i godzin dostawy i montażu może nastąpić tylko za zgodą 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko. 

16. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. 
Podpisanie protokołu i odbiór sprzętu w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa 
do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji 
dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów umowy za pomocą pism, faksu lub poczty 
elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy. 

17. W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad 
po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia 
wad w terminie, do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się 
datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad. 

18. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 



 
 

 

 

 

 30200000-1 – urządzenia   komputerowe,  

 30213100-6 – komputery przenośne; 

 30214000-2 – stacje robocze; 

 30232100-5  – drukarki i plotery; 

 30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów; 

 42940000-7 – maszyny do obróbki cieplnej tworzyw 

 48620000-0 – systemy  operacyjne. 

 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

III.  Termin realizacji zamówienia 

8 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy w zakresie każdej z części zamówienia, przy czym 
termin realizacji zamówienia jest kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i może ulec 
skróceniu 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawców w 
postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, dotyczące: 

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że: 

a) Część I – dostawa sprzętu komputerowego 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie: co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości min. 200 tys. zł każda, z 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
wykonane. 

b) Część II: Dostawa drukarek 3 D  wraz z materiałami do drukowania w technologii 3D 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie: co najmniej 1 dostawę drukarek 3D o wartości min. 40 tys. zł każda, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane. 

c) Część 3 – dostawa oprogramowania do komputerów 



 
 

 

 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie: co najmniej 2 dostawy oprogramowania do komputerów o wartości min. 40 tys. zł 
każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
wykonane. 

2. Oprócz przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, Zamawiający 
przewiduje również wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5: 

- pkt 1 ustawy – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 498 ze zm.); 

- pkt 8 ustawy – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. W rozdziale V SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo 
wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników 
spółki cywilnej, konsorcjum) brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi 
być wykazany wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku 
udziału w postępowaniu według załącznika 3 do SIWZ oraz wskazujące na brak podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia według załącznika 3a do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także oświadczenia dotyczące tych 
podmiotów. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 



 
 

 

 

 

do ich zasobów, wykonawca przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty muszą 
określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki 
cywilnej, konsorcjum), dokumenty, o których mowa w pkt 4 składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wykonane [wg załącznika 
nr 5 do SIWZ], oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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, 



 
 

 

 

 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 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, 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. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 2). 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 6 i 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 6 i 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników 
spółki cywilnej, konsorcjum): 



 
 

 

 

 

1) wymagane w pkt 6 pkt 1 oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie składają łącznie,  

2) wymagane w pkt 7 (w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio w pkt 6 i 7) oświadczenia 
i dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

13. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

15. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według 
załącznika 3 do SIWZ. 

16. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 
3a do SIWZ. 

VI. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 

2) wypełniony formularz cenowy wraz z opisem technicznym oferowanego przedmiotu 
zamówienia [wg załącznika nr 2A, 2B, 2C do SIWZ]; 

3) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz wskazujące na brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówienia (wymienione w rozdz. V SIWZ); 

4) pełnomocnictwo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (oryginał lub kopia 
potwierdzona przez notariusza)  

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 
opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści 
z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym 
w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, oraz odpowiednio 
w formie określonej w pkt 5.2. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty):  

5.1 kopie muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych 
przedstawiciel(a)i Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w 
dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, z zastrzeżeniem pkt 5.4; 



 
 

 

 

 

5.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem);  

5.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie 
do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

5.4 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez  tego wykonawcę. 

6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiający zaleca, aby: 

 każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi 
numerami, 

 oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 
dekompletację (bez udziału osób trzecich), 

 wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były 
parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafkę 
(podpis) należy nanieść w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną 
pieczątką). 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

8.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2018 r. poz. 419 z późn. zm.) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 

8.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.  

8.3 Nie później niż w dniu składania ofert Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8.4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

8.5 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 



 
 

 

 

 

8.6 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 

8.7 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 

8.8 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach:  

 osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek 
o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, 

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 
udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje 
zainteresowanego. 

9. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy 
spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:  

9.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument 
ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum); 

9.2 wszelka korespondencja i rozliczenia były dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem;  

9.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”; w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 

9.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie 
aktualny 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
dokumenty, o których mowa w pkt 3 oraz w pkt 4 rozdz. V SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 5.4 
niniejszego rozdziału. 

9.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została 
wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy 
może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 

VII. Wymagania dotyczące wadium w zakresie wszystkich części zamówienia 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 

1) Część I: dostawa sprzętu komputerowego: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące  złotych); 



 
 

 

 

 

2) Część II: dostawa drukarek 3 D  wraz z materiałami do drukowania w technologii 3D: 1 250 zł 
(słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych); 

3) Część III: dostawa oprogramowania do komputerów: 1 250 zł (słownie: tysiąc dwieście 
pięćdziesiąt złotych); 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 310).  

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
nr konta 10 1240 1154 1111 0010 8753 0574.  

4. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 pzp. 

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się 
na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

8. Zamawiający zwróci wadia wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 
w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  

b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

a ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o 
tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 



 
 

 

 

 

VIII. Termin związania ofertą 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z pływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę zaleca się złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. 
Sienkiewicza 57, w terminie najpóźniej do dnia 15 grudnia  2020 r., do godz. 1100. 

1.1. Kopertę zaleca się zaadresować jak niżej:  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok Oferta na dostawę sprzętu 

komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowego 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15 GRUDNIA 2020 r. GODZ. 1115 

 
1.2. Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy. 

1.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej zaleca się 
przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok Oferta na dostawę sprzętu 

komputerowego, drukarek 3 D oraz oprogramowania komputerowego 
 DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU ZSTiOzOI, DO DNIA 15 GRUDNIA 2020 r., DO GODZ. 1100   

1.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 
jakim oznakowana została oferta. 

1.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 r., w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. 
Sienkiewicza 57, sala nr 103 o godzinie 1115. 

2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, 
informację z sesji otwarcia. 

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje 
o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów  

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: 

  Beata Konopka, tel. 666 353 786 

 Anna Woźniak, tel. 502 538 522. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 



 
 

 

 

 

w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, faksy przesyłać na numer 85 675 02 15, zaś 
listy elektroniczne na adres e-mail: sekretariat@zstio.net.pl Forma pisemna jest zastrzeżona dla 
oferty oraz jej zmian, a także w przypadku, jeżeli Zamawiający zażąda przekazania wiadomośc 
w tej formie. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść SIWZ. 

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli jego zdaniem w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian i zamieści ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o przedłużeniu terminu. 

6. Dokonane wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.zstio.net.pl, a także zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

XI. Zmiana i wycofywanie oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty w formie 
pisemnej przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem zasad składania ofert określonych 
w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres dostawy być wyrażona w złotych polskich, 
z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku i obejmować dostawę stanowiącą przedmiot 
zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną 
i ostateczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

3. Cenę oferty należy podać na podstawie wypełnionego formularza cenowego zgodnie z instrukcją 
jej  jego wypełniania.  

4. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 
zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

5. Cena podana przez Wykonawcę zostanie uznana za obowiązującą w całym okresie trwania 
umowy i nie będzie podlegać zmianie.  

6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę określoną w formularzu ofertowym. 

7. Zamawiający informuje, że jest placówką oświatową i zgodnie z ustawą o podatku od towarów 
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) przysługuje jej zakup sprzętu 
komputerowego ze stawką podatku VAT 0% . Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 

mailto:ODO@zus.pl


 
 

 

 

 

ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 8) - dostawa opodatkowana 
stawką 0% VAT (dotyczy części I poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 tj.: zestawów komputerowych 
(komputery stacjonarne, klawiatury, myszki komputerowe. monitory, systemy operacyjne), oraz 
części II poz. 1 tj.: drukarka 3D). 

8. Sprzęt komputerowy, który będzie kupiony z preferencyjną stawką podatku VAT 0% Zamawiający 
oznaczy na formularzu ofertowym „*”.   

Przy wypełnianiu formularza ofertowego Wykonawca w oznaczonych pozycjach winien 
uwzględnić stawkę VAT 0% przysługującą Zamawiającemu jako placówce oświatowej zgodnie z 
art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 8). 

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy potwierdzone przez organ nadzorujący 
zamówienie, uprawniające do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. 

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert  

 

Nr Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena  60 % 

2. 
Okres dodatkowej gwarancji jakości ponad założony 

obligatoryjny okres gwarancji 24 miesięcy 
30 % 

3. Skrócenie terminu realizacji zamówienia 10 % 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz 
wag. 

1) CENA  OFERTOWA – 60 % 

Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych ofertach 

liczonych wg wzoru: 

Algorytm wyliczenia wartości punktowej - cena 
                     Cmin                                                

   C =                         x    60 pkt  
                    Cof bad         

                              

gdzie: 

C- wartość punktowa oferty w kryterium cena 

Cof bad    – cena ofertowa brutto badanej oferty,  

Cmin  – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert ważnych, niepodlegających 

odrzuceniu 
 

2) Okres dodatkowej gwarancji (G) 
 



 
 

 

 

 

Algorytm wyliczenia wartości punktowej – Okres dodatkowej gwarancji 
                     Gof bad                                                

   G =                              x 30 pkt  
                    Gof max                                      

gdzie: 

G- wartość punktowa oferty w kryterium okres dodatkowej gwarancji, 

Gof bad    – okres dodatkowej gwarancji badanej oferty, wyrażony w miesiącach ponad wymagany 

minimalny okres 24 miesięcy,  

Cmin  – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji, wyrażony w miesiącach, spośród ofert ważnych, 

niepodlegających odrzuceniu 

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 30 punktów w kryterium okres dodatkowej 
gwarancji. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, maksymalny 48 miesięcy. W przypadku gdy 
Wykonawca poda dłuższy niż 48-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres               
48-miesięczny. 

W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy 
będzie podlegała odrzuceniu. 

 

3) Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 10 % 

Tu: za skrócenie realizacji zamówienia (w granicach 6 – 8 tygodni): 

1 tydzień – 5 pkt  

2 tygodnie – 10 pkt 
 
4) Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: 

 
WP = C + G + T 
 
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 

do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 



 
 

 

 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;  

4) unieważnieniu postępowania.  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie 
internetowej www.zstio.net.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy 
może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów  pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI 
pzp, tj. odwołanie i skarga. 

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

3. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w art. 
182 pzp. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

http://www.zstio.net.pl/


 
 

 

 

 

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie.  

XVI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO] 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:  

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku, 15-002 Białystok,  ul. Sienkiewicza 57, 

2. Kontakt do inspektora danych osobowych (e-mail): inspektor@kancelaria-explico.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego. 

4. Pana/Pani odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy wewnętrzne Zamawiającego. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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, przy 
uwzględnieniu przepisów wewnętrznych Zamawiającego, zgodnie z którymi dokumentacja 
zamówień przechowywana jest przez okres co najmniej 5 lat (liczonych w pełnych latach 
kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia 
postępowania, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania przechowywane są przez okres co 
najmniej 10 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia 
roku następnego od daty zakończenia realizacji umowy lub upływu okresu gwarancji/rękojmi, 

6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem 
w postępowaniu, 

7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8. osoby, których dane będą przetwarzane posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie danych ich osobowych narusza przepisy RODO, 

9. osoby, których dane będą przetwarzane nie przysługuje: 
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  



 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………………………………… 

e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ………………………….. 
 

OFERTA 

Do  
Miasto Białystok  Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 
15-002 Białystok,  ul. Sienkiewicza 57 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek 3 D oraz oprogramowania komputerowego 
oświadczamy, iż: 

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę w wysokości: 

A. I część zamówienia (dostawa sprzętu komputerowego)  – za łączną cenę  
................................ zł brutto, słownie: ................................................................................... zł, 
w tym należny podatek VAT, zgodnie z załączonym formularzem cenowym wg załącznika 2 A; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI  I  ZAMÓWIENIA: 

a) Oświadczamy, że udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej ………… 
miesięcy1. 

1 od 24 miesięcy do 48 miesięcy.  

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zaoferował: udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy; 

b) Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosił będzie ……. tygodni2 

2 od 6 – 8 tygodni  

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego terminu realizacji zamówienia Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienie w terminie 8 tygodni; 

B. II część zamówienia (dostawa drukarek 3 D)  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, 
słownie: ................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT, zgodnie 
z załączonym formularzem cenowym wg załącznika 2 B; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI  I  ZAMÓWIENIA: 

a) Oświadczamy, że udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej ………… 
miesięcy1. 

1 od 24 miesięcy do 48 miesięcy.  



 
 

 

 

 

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zaoferował: udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy; 

b) Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosił będzie ……. tygodni2 

2 od 6 – 8 tygodni  

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego terminu realizacji zamówienia Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienie w terminie 8 tygodni; 

C. III część zamówienia  (dostawa oprogramowania komputerowego) – za łączną cenę  

................................ zł brutto, słownie: ................................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT, zgodnie z załączonym formularzem cenowym wg załącznika 2 C; 

KRYTERIA POZACENOWE W CZĘŚCI  I  ZAMÓWIENIA: 

a) Oświadczamy, że udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej ………… 
miesięcy1. 

1 od 24 miesięcy do 48 miesięcy.  

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zaoferował: udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy; 

b) Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosił będzie ……. tygodni2 

2 od 6 – 8 tygodni  

Uwaga: W przypadku pozostawiania niewypełnionego terminu realizacji zamówienia Zamawiający 
uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienie w terminie 8 tygodni; 

3. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4. dostawę zrealizujemy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II SIWZ 
oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;  

5. wadium w wysokości ………………  wnieśliśmy w formie ………….…………………..… ; 

a) Część I – dostawa sprzętu komputerowego: ………………….. zł, 

b) Część II – dostawa drukarek 3 D: …………………………….….. zł, 

c) Część III – Dostawa oprogramowania komputerowego: ………………….. zł, 

6. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty 
wystawienia faktury, na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

7. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy zał. nr 5 do SIWZ) i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

9. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

10. zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców w części* 

a)   ................................................................................ 
b)   ................................................................................. 

11. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: 

a) ................................................................................. 



 
 

 

 

 

b) ................................................................................. 

c) .................................................................................. 

12. oferta została złożona na ....... ponumerowanych stronach,  

13. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje***: 

a) .................................................................................. 
b) .................................................................................. 

14. jesteśmy: 

 małym przedsiębiorcą, czyli przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, 

 średnim przedsiębiorcą, czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, 

 żadnym z powyższych przedsiębiorców. 

(właściwą treść należy zaznaczyć w następujący sposób: ).  

15. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
3
 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

4
   

3 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

4 
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

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

 /podpis upełnomocnionego(ych)   
                                                                                                                                                                                 przedstawiciela(i)Wykonawcy/  

 
  



 
 

 

 

 

Załącznik 3 do SIWZ 
 

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą 
 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 
komputerowego, drukarek 3 D oraz oprogramowania komputerowego, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. IV 
SIWZ. 
 
.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w rozdz. IV  __________2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
w następującym zakresie: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

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

  

                                                           

1
  Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub 

przekreślić. 

2
 

 Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem 

podmiotu trzeciego.  



 
 

 

 

 

Załącznik Nr 3a do SIWZ 
Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą 

 

Pieczęć Wykonawcy 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 
Miasto Białystok Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących  

z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Białymstoku 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 
komputerowego, drukarek 3 D oraz oprogramowania komputerowego oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 
………………….….……. (miejscowość), dnia ………………………………. r.  

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

(podpis Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela) 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……… 
……………………………. (miejscowość), dnia …………….…………. r.  

            ………………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
                        ………………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
Zamawiający: 

Miasto Biasłystok Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława 

Staszica w Białymstoku 

Oświadczenie wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 
komputerowego, drukarek 3 D oraz oprogramowania komputerowego, oświadczam/y, że: 

1. nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)* 

2. po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
a) nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z żadnym z tych Wykonawców* 
b) należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z następującym (-i) Wykonawcą (-ami):* 
……………………………………………………………………………………………………………… ** 

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

       ………………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

 
**wskazać nazwę/firmę Wykonawcy(-ów), który(-rzy) złożył(-li) oferty w niniejszym postępowaniu i z którym(-i) Wykonawca 
składający oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej 
Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) – 
pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

W przypadku wyboru pkt 1 niniejszego oświadczenia, Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 
W przypadku wyboru pkt 2 lit. a lub b niniejszego oświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji wskazanych w art. 86 ust. 5

 

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia 
przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert! 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.  

 



  
 

   
 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień (umów) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. 
Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................ 

L.p. 

Przedmiot zamówienia (zakres 
zamówienia) 

Wartość zamówienia Termin realizacji zamówienia 
(podać miesiąc i rok) 

Nazwa i adres 

Odbiorcy 

Rozpoczęcie  Zakończenie  

  
 
 

    

 
UWAGA: 
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

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

                                                                                                                                                                                /podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawc



  
 

   
 

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy 

 

zawarta w dniu ............................ 2020 r. w Białymstoku pomiędzy  

NABYWCĄ: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20  

ODBIORCĄ: 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok,  
zwane dalej Zamawiającym, reprezentowane przez: 

…………………………………………………………………………… - …………………..   

a: 

............................................................................................................. z siedzibą ………… przy 
ul. ……………………………wpisanym do ……………… prowadzonym przez …………………….   NIP ....................., 
REGON ……………………………. 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
w ramach projektu: "#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w 
Białymstoku" o nr RPO.03.03.01-20-0222/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego, Oś Priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  
i usługa serwisu gwarancyjnego, zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym 
Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób dostawy określony został w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu maksimum 
staranności i fachowości we wszystkich czynnościach związanych z dostawą i serwisem 
gwarancyjnym.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ, które są 
niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie przysługują mu względem 
Zamawiającego roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy/oprogramowanie fabrycznie nowe, 
nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

6. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzęt komputerowy (jak również komponenty  
i dostarczone oprogramowanie) będące przedmiotem niniejszej umowy nie jest objęty prawami 
osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.  

 



  
 

   
 

7. Wykonawca jest zobowiązany: 

a) dostarczyć zamówiony sprzęt komputerowy na swój koszt do do siedziby Zamawiającego tj. 
do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57 w Białymstoku; 

b) dokonać rozładunku, wniesienia, instalacji, a także rozmieszczenia we wskazanych 
pomieszczeniach sprzętu komputerowego; 

c) podłączyć wskazany sprzęt komputerowy na wskazanych przez Zamawiającego  
stanowiskach; 

d) dokonać pierwszego uruchomienia dostarczonego sprzętu. 

8. Zasady odbioru sprzętu komputerowego: 

a) po zainstalowaniu komputerów Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do 
odbioru przedmiotu umowy; 

b) odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru. Dopuszcza się odbiór częściowy; 

c) w Protokole odbioru dostawy powinny znajdować się między innymi następujące informacje: 
model sprzętu, numer fabryczny/seryjny, nazwa oprogramowania, wersja, nośnik i ilość, 
ewentualne zastrzeżenia (lub informacja o ich braku); 

d) za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez 
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu Odbioru Dostawy, 
a data jego podpisania uważana będzie za termin realizacji zamówienia. 

e) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, określonego w pkt 1 z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego potwierdzonych pisemną informacją. 

9.  Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem realizowanym przez Wykonawcę      
obciążają Wykonawcę.   

10. Rozładunek, wniesienie, instalacja sprzętu oraz odbiór dostarczonego towaru odbywać się 
będzie w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach 8.00 – 15.00.  

11. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez wyznaczonych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu Odbioru Dostawy, a data jego 
podpisania uważana będzie za termin realizacji zamówienia. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków w ilościach lub wad dostarczonego 
towaru albo niezgodności towaru z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany na koszt własny odpowiednio do uzupełnienia braków ilościowych lub do wymiany 
towaru na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.  

13. Do uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się 
odpowiednio. 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia: ….. tygodni, licząc od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

1. Za Wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
………………………………. zł brutto, słownie ………………………… zł, tj. netto ……………………… zł, słownie 



  
 

   
 

………………………… zł i podatek VAT ………………… zł, słownie …………………………….zł, zgodnie z 
wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

2. Ceny określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy,  
w tym koszt opakowania, instalacji, opłaty za licencje i oprogramowanie, dostarczenia do siedziby 
Odbiorcy, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne podatki. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ........................................................, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia 
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

4. Wraz z fakturą Wykonawca dostarcza kopię protokołu odbioru, bez uwag, z ewentualnymi 
załącznikami. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie spowodowanego niedostępnością środków dotacji przyznanej 
Zamawiającemu na realizację Projektu, Wykonawca nie naliczy odsetek z tytułu opóźnienia, co nie 
uchybia roszczeniu o zapłatę kwoty głównej. 

6. PŁATNIK:  

Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20,  

(Miasto Białystok jest czynnym płatnikiem podatku VAT) w imieniu, którego występuje Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w 
Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok.  

6. Dane do faktury:  

Nabywca: Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20  

Odbiorca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, 

7. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w pkt 3 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank 
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.  

9. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem 
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur 
korygujących.  

10. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu 
działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 

a) Zamawiający –  .................................. tel./fax …………………; kom. ………………… 

b) Wykonawca –  .................................. tel./fax …………………; kom. ………………….. 

 § 5 



  
 

   
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % 
wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za nieuzasadnione rozwiązanie umowy. 

2. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji dostaw w zadeklarowanym przez 
Wykonawcę terminie określonym odpowiednio w § 2 niniejszej umowy, na Wykonawcę będzie 
nałożona kara umowna w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia dotyczącego danej 
części zamówienia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia 
po upływie tego terminu, niezależnie od wartości dostarczonych w terminie produktów. 

3. Wykonawca w razie przekroczenia terminu dostawy reklamowanych produktów w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 dotyczącego danej części zamówienia, za 
każdy dzień opóźnienia, niezależnie od wartości niedostarczonych w terminie produktów 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z umowy. Będzie to potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie 
umowy przez Wykonawcę i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z umowy 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego 
przedmiotu umowy. 

2. Na dostarczony sprzęt komputerowy Wykonawca udzieli gwarancji własnej lub producenta 
sprzętu nie krótszej niż ………………… miesięcy na sprzęt komputerowy (wynikający z oświadczenia 
złożonego w ofercie), oraz zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny. Okres 
obowiązywania gwarancji na dostarczony przedmiot umowy rozpoczyna swój bieg w dniu jego 
odbioru, stwierdzonym protokołem, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy.  

3. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone 
przez kodeks cywilny. 

4. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy 
w serwisie wykonawcy lub producenta sprzętu, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się 
niemożliwa. 

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku ujawnienia wad sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi 
przystąpi do usunięcia wad w terminie 24 godzin (dni robocze) od momentu otrzymania od 
Zamawiającego zgłoszenia.  

6. Zgłoszenie naprawy może nastąpić telefonicznie lub faksem, od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 15:00  

7. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) 
- do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 

8. W przypadku awarii dysków twardych zamontowanych w sprzęcie komputerowym uszkodzony 
dysk pozostaje u Zamawiającego, to samo dotyczy napraw sprzętu, które będą musiały być 
wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, sprzęt taki zostanie przekazany do naprawy bez 
dysków twardych. 



  
 

   
 

9. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w zakresie: 

1) usuwania awarii sprzętu, także poprzez wymianę wadliwego, uszkodzonego sprzętu lub 
podzespołów tego sprzętu;  

2) udostępnienia aktualizacji/poprawek oprogramowania;  

3) przywrócenie do stanu sprzętu i oprogramowania do stanu przed wystąpieniem awarii.  

10. W przypadku gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie usuwane poza siedzibą 
Zamawiającego, Wykonawca na ewentualną prośbę Zamawiającego zobowiązuje się dostarczyć, 
sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych. 

11. Okres gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia 
usterki, awarii (naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu, lub urządzenia). 

12. W sytuacji, gdy wykonano trzy naprawy tego samego sprzętu i gdy nadal występują w nim 
usterki, Wykonawca wymieni taki sprzęt na nowy, wolny od wad. 

13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne karty gwarancyjne oraz instrukcje 
obsługi. 

14. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać instrukcje użytkownika w języku polskim. 

15. W przypadku niewywiązania się z ww. terminów związanych z gwarancyjnym usunięciem awarii 
lub dostarczeniem sprzętu zastępczego Zamawiający obciąży poniesionymi kosztami usługi 
Wykonawcę.  

§ 7 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane: 

1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy; 

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 
zamówienia; 

3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym; 

4) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 4 Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu 
będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach 
i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji 
i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, 
terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia. 

§ 8 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 
Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 
otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich 



  
 

   
 

źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej 
na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby 
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami 
niniejszej umowy; 

5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie 
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może 
wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w 
zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, 
o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych  
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania 
tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 
wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez 
osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania  
w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione  
z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania 
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 
wynikającą z 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 2016 r.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy 
realizacji umowy. 

§ 9 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  
w niniejszym paragrafie. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  



  
 

   
 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo 
uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu na realizację 
umowy, który został wyznaczony przez Zamawiającego,  

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu 
przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez 
Zamawiającego;  

3) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego samego 
tytułu zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.  

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy na podstawie któregokolwiek z postanowień 
umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia  
o odstąpieniu od umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego 
Strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy (odstąpienie od 
części Umowy). 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, Zamawiający będzie miał 
prawo do żądania wobec Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało Zamawiającemu  
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

8. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać  
w drodze negocjacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

9. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 
również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2008r., poz. 1330). 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Integralną część umowy stanowi: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do umowy), 

b) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do umowy), 

c) opis przedmiotu zamówienia – rozdział II SIWZ (załącznik nr 3 do umowy), 

d) protokół odbioru (załącznik nr 4 do umowy), 

12. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 
  



  
 

   
 

Załącznik nr 7 do wzoru umowy 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 

W dniu ....................  2020 r. w Zespole Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57w ramach umowy 
na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek 3 D oraz oprogramowania komputerowego osoba/y 
w składzie: 

Ze strony Wykonawcy:                                                                 Ze strony Zamawiającego: 

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

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

dostarczyła  i dokonała odbioru ilościowego poniższych artykułów: 
 

L.p. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 

1.    

2.    

3.    

4.    

n.    

    

 

Wykaz dokumentów przekazywanych z obiorem: 

 - karta gwarancyjna 

 -  

 -  

 
Stan przedmiotu nie budzi/budzi* zastrzeżeń, z powodu: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dostawa została przyjęta/ nie przyjęta * z powodu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpisy uczestników dostawy/odbioru: 
 
 
 
Ze strony Wykonawcy:                                                                                       Ze strony Zamawiającego: 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


