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Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  

w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 

 
                                        

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
 

„Dostawa sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych  
w ramach projektu   

pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” 
 
 

Postępowanie o udzieleniu zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 

 
 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 
                 

 
Znak sprawy: ZS.206.2.2020.KS 

 
Zatwierdził w dniu 13 .10.2020 r. 

 
…………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 

Biała Podlaska, 13.10.2020r. 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 
tel. 83 341 67 10, 83 341 67 99 
Adres poczty elektronicznej:zeszbp@gmail.com 
Strona internetowa: szkpodst9.pl 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA. 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ZS.206.2.2020.KS Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 
powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 
             

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 
 z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 2 prowadzi postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Ocena ofert w niniejszym postępowaniu przeprowadzona zostanie z zastosowaniem art. 24aa 
ustawy Pzp. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
             

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i 
biurowych do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół  
w  Białej Podlaskiej  w ramach projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, 
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń. 
 
Zamówienie realizowane będzie w 5 Częściach. 

 
4.2 Część 1 zamówienia „Dostawa pomocy matematyczno - przyrodniczych” 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do 
pracowni matematyczno-przyrodniczej. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ  
Przedmiot zamówienia musi być:  
− fabrycznie nowy;  
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− wolny od wad i pełnowartościowy;  
− wykonany z wymaganymi normami branżowymi w tym normami: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wytrzymałości i trwałości; 
- posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
 
Kody CPV: 
39162100–6 Pomoce dydaktyczne 
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe. 
39162000-5 Pomoce naukowe 
39160000-1 Meble szkolne 
 
4.3 Część 2 zamówienia „Dostawa podręczników i pomocy językowych” 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy do pracowni językowej. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SIWZ 
Przedmiot zamówienia musi być:  
− fabrycznie nowy;  
− wolny od wad i pełnowartościowy;  
− wykonany z wymaganymi normami branżowymi w tym normami: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wytrzymałości i trwałości; 
- posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
 
Kody CPV: 
39162100–6 Pomoce dydaktyczne 
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe. 
39162000-5 Pomoce naukowe 
37524100-8 Gry edukacyjne 
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
4.4 Część 3 zamówienia „Dostawa mebli szkolnych” 
Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę mebli.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do SIWZ 
Przedmiot zamówienia musi być:  
− fabrycznie nowy;  
− wolny od wad i pełnowartościowy;  
− wykonany z wymaganymi normami branżowymi w tym normami: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wytrzymałości i trwałości; 
- posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
 
Kody CPV: 
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane oraz ich części 
39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 
39160000-1 Meble szkolne 
39121100-7 Biurka 
39112000-0 Krzesła 
4.5 Część 4 zamówienia „Dostawa, montaż sieci, sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i pomocy informatycznych” 
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Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę, montaż sieci, sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i pomocy informatycznych w pracowni informatycznej. 
Wszystkie urządzenia muszą być zabezpieczone programem antywirusowym. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1d do SIWZ 
Przedmiot zamówienia musi być:  
- fabrycznie nowy;  
- wolny od wad i pełnowartościowy;  
- wykonany z wymaganymi normami branżowymi w tym normami: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wytrzymałości i trwałości; 
- posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
 
Kody CPV: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
31710000-6 Sprzęt elektroniczny 
30231320-6 Monitory dotykowe 
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych. 
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 
31324400-6 Kable przyłączeniowe.  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
39162100–6 Pomoce dydaktyczne 
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
32342100-3 Słuchawki 
30231320-6 Tablica interaktywna 
30121300-6 Kserokopiarki 
30237410-6 Myszka komputerowa  
30237460-1 Klawiatury komputerowe  
31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne 
 
4.6 Część 5 zamówienia „Dostawa i montaż laboratorium językowego” 
Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę, montaż mebli, sprzętu, wyposażenia i 
oprogramowania cyfrowego min.16 stanowiskowego laboratorium językowego.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1e do SIWZ. 
Przedmiot zamówienia musi być:  
- fabrycznie nowy;  
- wolny od wad i pełnowartościowy;  
- wykonany z wymaganymi normami branżowymi w tym normami: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wytrzymałości i trwałości; 
- posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
 
Kody CPV: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
31710000-6 Sprzęt elektroniczny 
39160000-1 Meble szkolne 
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych. 
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 
31324400-6 Kable przyłączeniowe.  
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48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
39162100–6 Pomoce dydaktyczne 
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
4.7 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy PZP. 
4.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 
4.9 Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu  
Oferty”) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 
4.10 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy  PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 
następujących terminach: - termin realizacji zamówienia dla każdej Części 
zamówienia wynosi 4 tygodnie (28 dni) od daty podpisania umowy. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

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

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.  
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

     Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy zamówienia:  
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 

W zakresie dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie - wykonał lub wykonuje co 
najmniej: 
W zakresie Części 1 oraz Części 5 
jedną dostawę polegającą na dostawie/wyposażeniu pracowni tematycznej.   
W zakresie Części 2  
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 
W zakresie Części 3  
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 
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W zakresie Części 4 
jedną dostawę wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości min. 200 000,00 zł 
brutto 
 

6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 
6.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:  
 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 
ustawy PZP. 

6.2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu. 
 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, 

o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

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

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt. 6.4 SIWZ. 

6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

 
7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
             

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu 

7.2. Wzór oświadczeń, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ stanowią odpowiednio załącznik 
nr 3 i nr 4 do niniejszej SIWZ. 

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia 
została zamieszczona w załączniku nr 5 niniejszej SIWZ. 
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7.4. 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 oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

7.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub  
zawodowej określonego w pkt 5.2.3) SIWZ Zamawiający żąda – zamawiający oceni 
spełnienie warunku na podst. oświadczenia o spełnieniu warunków. 

7.6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu – nie dotyczy.      

7.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).  
W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w 
trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim 
konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego 
lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich 
identyfikacji. 
 
 

 
8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A 
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 
             

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
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czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP.  

8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt 5.2. SIWZ. 

8.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ. 

8.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które 
określają w szczególności: 
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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

8.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać nazwy podwykonawców. 

 
 
 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA). 
             

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

9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 
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mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawcy wykazują wspólnie zgodnie z pkt 5.2. SIWZ. 

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 a) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w pkt. 7.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia  
o których mowa w pkt 7.6., przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 
7.6) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie 
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2 SIWZ. 

 
10. WYMAGANIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ 
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 
             

10.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 10.3. – 10.4. 
oraz 10.11. - 10.14. SIWZ. 

10.2. Zamawiający wyznacza Panią Anitę Zalewską do kontaktowania się z Wykonawcami: 
e-mail: bialskaszkolacwiczen@gmail.com 

Adres siedziby Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w 
Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska. 

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie PZP, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

10.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
10.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia 
podstawowego, o których mowa  w  art. 67  ust 1 pkt 6  Ustawy  PZP.  

10.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia 
dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN. 

mailto:bialskaszkolacwiczen@gmail.com
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10.10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 

10.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. Zm.), zwanym 
dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 
sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz 
przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

10.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,  
o których mowa powyżej w pkt 10.11 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Przy czym Pełnomocnictwo składa się w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.  
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

10.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

10.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
 

11. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 
             

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 
Biała Podlaska  

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres wskazany w 
pkt. 10.2 SIWZ w formie edytowalnej), gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

11.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.2, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

11.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 11.2. 

11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 
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11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

11.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

11.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy PZP oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy PZP. 

11.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  
11.11. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także wszystkie inne niezbędne 
dokumenty: Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Białej 
Podlaskiej:zeszbp.bip.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

             
12.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
12.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 
12.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  Ofertę można złożyć na dowolną 

liczbę części. 
12.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12.5. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
12.6. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 
12.7. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. SIWZ; 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, bądź wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa 
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii; 

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania 
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający 
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 
U. z 2019 poz. 2294 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

4) Formularz cenowy dla Części 4 zamówienia, wzór stanowi zał. nr 2a do SIWZ 
12.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
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dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

12.9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy załączonych do niniejsze SIWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

12.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

12.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione. 

12.12. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty może być umieszczona informacja o liczbie stron. 

12.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), które Wykonawca 
pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym 
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”,  
z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

12.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 
 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 

ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska 
oraz opisane: 

OFERTA 
„Dostawa sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych  

w ramach projektu pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” 
oraz odpowiednio 

Część 1 zamówienia „Dostawa pomocy matematyczno - przyrodniczych” 
Część 2 zamówienia „Dostawa podręczników i pomocy językowych” 
Część 3 zamówienia „Dostawa mebli szkolnych” 
Część 4 zamówienia „Dostawa, montaż sieci, sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i pomocy informatycznych” 
Część 5 zamówienia „Dostawa i montaż laboratorium językowego” 

 
Nie otwierać przed dniem 20.10.2020 r. godz. 15:00 

12.15. Wymagania określone w pkt 12.11. - 12.13 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 
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konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

12.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.   

 
 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
             

13.1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.  

13.2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną ceną brutto, obejmującą 
VAT.  

13.3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy  
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i 
brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i 
wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

13.4. Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 

13.5. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej 
słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbą przyjmując za cenę 
wyjściową – cenę netto podaną liczbą. 

13.6. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku 
podatkowego zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii 
Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
ofercie ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

13.8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 
13.9. Badanie rażąco niskiej ceny 

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1. ustawy PZP, chyba że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1. ustawy PZP, 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
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możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1564.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
wykonawcy.  

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

             
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

             
15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej 
Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, pok. nr 15 
(sekretariat). 
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do 
dnia 20.10.2020 r. do godz. 14:30 na adres wskazany w pkt 15.1. Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 
na adres wskazany w pkt 15.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.   

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w: 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej 
Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, pok. nr 16 dnia 
20.10.2020 r. o godz. 15:00. 

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

15.4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

15.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
Zamawiającego informacje dotyczące: 
− kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
− firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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− ceny i wszystkie kryteria zawarte w ofertach. 
15.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa  

w pkt. 1, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

15.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. 15.7. 

 
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

             
16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

16.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 
17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 
             

17.1.  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 
następujących kryteriów oceny ofert:   

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium  
 

(w %) 
1 Cena (C) 60 
2 Termin dostawy (T) 40 

 
17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 
17.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  Cn 
C =  ------- x 60 pkt  
 Cb 

 gdzie, 
C- ilość punktów za kryterium cena, 
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena oferty badanej. 
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W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty 
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

17.4. Termin dostawy (skrócenie terminu dostawy) (waga 40%) będzie oceniany w 
następujący sposób: 

Najdłuższy możliwy termin dostawy podlegający ocenie w ramach kryterium wymagany 
przez Zamawiającego: 28 dni (4 tygodnie) liczone od dnia podpisania umowy. 
Najkrótszy możliwy termin dostawy podlegający ocenie w ramach kryterium 
uwzględniony do oceny ofert: 14 dni (2 tygodnie) liczone od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca winien zaproponować termin dostawy w pełnych tygodniach. 
Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres dostawy dłuższy niż 4 tygodnie (28 dni), 
zostanie odrzucona. 
W przypadku podania przez Wykonawcę termin dostawy będzie krótszy niż 2 tygodnie 
 (14 dni) Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą okresowi 2 tygodni.” 

  
Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane w następujący sposób: 

 
Lp.  Liczba punktów 
1 Termin dostawy 2 tygodnie T = 40 pkt 
2 Termin dostawy 3 tygodnie T = 20 pkt 
3 Termin dostawy 4 tygodnie T = 0 pkt 

 
Uwaga: 

Wykonawca w ofercie wskazuje termin dostawy poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
rubryki. W przypadku gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej rubryki jego oferta 
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

17.5. Liczba punktów, o których mowa w pkt. 17.3 – 17.4 po zsumowaniu stanowić będzie 
końcową ocenę oferty. 
 

Przyznana ilość punktów = C + T 
 
17.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o którym mowa w pkt. 
17.5. 

17.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
17.8. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców 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, 
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której 

mowa w pkt. 17.8.3) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

17.9. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 17.8.1) i 17.8.4) SIWZ, na 
stronie internetowej. 

 
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
             

18.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

18.7.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  
a) upływem terminów, o których mowa w art. 94. Ust. 1 ustawy PZP, jeżeli: 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono 

tylko jedną ofertę, 
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP upłynął termin do 
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 
ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze.  

18.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy: 
− przedłożyć dowód osobisty - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna, 
− przedłożyć zestawienie kosztowe dostaw z wyszczególnieniem ceny netto i brutto. 
− przedłożyć certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty wymienione w opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ 
(odpowiednio do danej Części zamówienia) 

18.9. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z 
Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

18.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument 
potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

18.11. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w 
niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, w szczególności: 
• nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania 
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umowy 
• nie przedstawi zestawienia kosztowego dostaw 

Zamawiający wyznaczy ostateczny termin podpisania umowy.  
18.12. Gdy Wykonawca nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego do podpisania umowy, Zamawiający ma prawo uznać, że wykonawca 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.13. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP.  

 
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

            
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.                    

 
20.6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6a dla Części 1, Części 2 Części 3 oraz Części 5 

i załącznik nr 6b dla Części 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

20.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty.  

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest 
zamówienie, 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w umowach pomiędzy instytucjami  nadzorującymi wdrażanie projektu, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
projektu. 

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania  
z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia 
przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek 
w formie pisemnej. 

5) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 
jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
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którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia 
poprzez rezygnację z części zamówienia, z przyczyn, których nie dało się przewidzieć  
w chwili zawierania umowy lub uzasadnionych potrzebami Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne żądania odszkodowawcze. 

20.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i 
formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno 
być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne 
okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 
ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

20.9. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

20.10. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

 
21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
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”, Zamawiający informuje, że:  

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Zespół Szkół w Białej 
Podlaskiej z siedzibą: Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2,  
21-500 Biała Podlaska,  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Białej 
Podlaskiej jest możliwy pod adresem email:iod@bialapodlaska.pl, 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Dostawa sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych w ramach projektu 
pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 2019 r., 
poz. 1843 z późn. zm..), dalej „ustawa Pzp”;   
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5) dane osobowe Wykonawcy 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; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

8) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.               

 
21.6. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 ustawy. 

21.7. Odwołanie. 
21.7.1. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.7.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
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3)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4)  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

5)  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.2.4 i 22.2.5 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

21.8. 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 PZP, na które 
nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 21.2. 

21.9. Skarga do sądu. 
21.9.1.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego. 
21.9.2.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego 
21.9.3.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

21.9.4.  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie 
orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części  

21.9.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
22. ZAŁĄCZNIKAMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA SĄ: 
 

  
Zał. nr  1a, 1b, 1c, 1d, 1e 
Zał. nr 2 
Zał. nr 2a 

Opis przedmiotu zamówienia 
Wzór formularza ofertowego 
Wzór formularza cenowego dla Części 4 
zamówienia 

Zał. nr 3 Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego 
przesłanek wykluczenia z postępowania 

Zał. nr 4 
 

Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące 
spełnienia warunków udziału 
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Zał. nr 5 
 
Zał. nr 6a, 6b  
 

Wzór o świadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej 
Wzór umowy 
 

  
  

  
  
  

 


