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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA DOSTAWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

NA ZADANIE: 

“Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych                                 
w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej                    

w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim” 
 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  

poniżej 221 000 euro  

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania: 11.1.4. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego – 
Poddziałanie - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

………………………………………..…………………………….. 

<Podpis kierownika Zamawiającego> 

 

Przystajń, dnia 15.02.2018 r. 
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Nazwa Zamawiającego: Gmina Przystajń  

REGON:   15 13 98 379 

NIP:     574 20 55 766 

Miejscowość   Przystajń 

Adres:   42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5 

Strona internetowa: www.bip.przystajn.akcessnet.net  

Godziny urzędowania: pn.  9:00 – 7:00 

    wt. – pt. 7:30 – 15:30 

Tel./fax.:    34/319 11 53/54 

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 
adres: 

 

 

Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 

 

znak postępowania: RI-KR.271.5.2018 
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Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 
  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 519101-N-2018 z dnia 15.02.2018 r. 

− strona internetowa Zamawiającego – www.bip.przystajn.akcessnet.net    

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw dla zadania: “Zakup i dostawa 
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych              
w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim” 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych do 
realizacji zajęć w ramach projektów: „Pomagamy najsłabszym” realizowanego w Szkole 
Podstawowej w Przystajni oraz „Dogonimy najlepszych” realizowanego w Szkole Podstawowej 
w Borze Zajacińskim.  

 
W ramach projektu przewiduje się:  

• Zakup i dostawę mebli szkolnych wraz z montażem 
• Zakup i dostawę urządzeń multimedialnych wraz z montażem  
• Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych 
• Zakup i dostawę wyposażenia sanitarnego wraz z montażem 

 
Wszystkie meble, urządzenia i pomoce dydaktyczne powinny być nowe, nieużywane. 
Zamówienie dotyczy również wniesienia dostarczonych przedmiotów do ich miejsca 
przeznaczenie wskazanego przez przedstawicieli Zamawiającego.  
 
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:  

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Dogonimy najlepszych” Zadanie 1 

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Dogonimy najlepszych” Zadanie 2 

Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Pomagamy najsłabszym” Zadanie 1 

Załącznik Nr 4 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Pomagamy najsłabszym” Zadanie 2 

2. Kod we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 

39 16 21 00-6, 30 23 60 00-2, 39 12 11 00-7, 39 14 13 00-5, 39 11 31 00-8, 39 12 12 00-8, 39 11 
20 00-0, 31 68 00 00-6, 38 21 00 00-3, 30 23 21 00-5, 30 23 00 00-0, 22 11 40 00-2, 33 69 63 00-
8, 48 19 00 00-6 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zadanie zostało podzielone 
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na dwie części: 

I Część:  Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych do realizacji zajęć              
w ramach projektu: „Dogonimy najlepszych” realizowanego w Szkole 
Podstawowej w Borze Zajacińskim,  Zadanie 1 i 2. 

II Część: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych do realizacji zajęć                
w ramach projektu: „Pomagamy najsłabszym” realizowanego w Szkole 
Podstawowej w Przystajni, Zadanie 1 i 2. 

4. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe 
może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do 
wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez 
siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 ustawy Pzp do 10 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia 
oszczędności budżetowych projektu i wydaniu zgody przez Instytucję Zarządzającą. 

6. Wymagany minimalny okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi 24 
miesiące od dnia odebrania zadania przez Zamawiającego potwierdzonego  w protokole 
końcowym. Ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji dotyczy mebli, urządzeń 
multimedialnych oraz wyposażenia sal (dygestorium, mikroskopy, urządzenia pomiarowe 
(sala mat.-fiz.), umywalka) z wyłączeniem materiałów papierniczych, publikacji, programów 
multimedialnych oraz drobnych pomocy dydaktycznych.  

W związku z przyjęciem jako jednego z kryteriów oceny ofert, kryterium -  okres udzielenia 

gwarancji, Wykonawca może zaproponować dłuższy termin udzielanej gwarancji w stosunku 
do terminu określonego przez Zamawiającego, przy czym maksymalnym okresem gwarancji 
jest 48 miesięcy. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy 
tzw. pracowników fizycznych uczestniczących w montażu urządzeń z wyłączeniem 
dostawców urządzeń  i pomocy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
w powyższym zakresie wraz z oświadczeniem, iż Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zatrudnia w/w osoby na umowę o pracę, najpóźniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem realizacji zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
przedłoży do wglądu kopie umów o pracę. Dane wrażliwe podlegające ochronie zgodnie                
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity z 2016, Dz. U. poz. 922) należy poddać anonimizacji. Nie podlega anonimizacji imię 
i nazwisko pracownika. Niedostarczenie wymaganej listy wraz z dokumentami skutkuje 
zakazem wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie 
stanowiło postawy do zmiany terminu wykonania zamówienia.  
W przypadku konieczności dokonania zmian w liście pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę, nowe osoby muszą być również zatrudnione przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na umowę o pracę. W przypadku zmian 
na liście pracowników Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
zaktualizowaną listę, a na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć również do wglądu 
kopie umów o pracę. 

8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich 
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza 
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składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar 
o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli w Specyfikacji pomocy dydaktycznych (SPD) stanowiących załączniki nr 1-4 do SIWZ 
użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - 
zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one 
zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SPD stanowiących załączniki nr 1-4 do SIWZ. 
Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w SPD załączonych 
do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w SPD stanowiących 
załącznik do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
i ust. 3 Ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15.05.2018 r.  

Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
   oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.  

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiające wykonanie 
zamówienia w wysokości min. 100 000,00 zł. 

lub w  przypadku składania ofert częściowych: 

- CZĘŚĆ I – 60 000,00 zł  

- CZĘŚĆ 2 - 40 000,00 zł 

 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej 

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali                               
i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie                          
i wyposażeniu pomieszczeń w pomoce dydaktyczne za kwotę co najmniej 
80 000,00 zł  

  lub w  przypadku składania ofert częściowych: 

- CZĘŚĆ I – co najmniej jedną usługę polegającą na wyposażeniu 
pomieszczeń dydaktycznych w pomoce dydaktyczne za kwotę co 
najmniej 50 000,00 zł  

- CZĘŚĆ 2 - co najmniej jedną usługę polegającą na wyposażeniu 
pomieszczeń dydaktycznych w pomoce dydaktyczne za kwotę co 
najmniej 30 000,00 zł 
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2) Nie podlegają wykluczeniu. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                    
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia                   
i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1                  
w stosownych sytuacjach w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać 
na zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 5 wystąpi 
wyłączenie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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, 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23                  
i ust. 5 ustawy pzp. 

3)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

4) Wzór ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 5. 

Rozdział 4a  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1. 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 2015 r. poz. 978 z późn. 
zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest                     
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 
ustawy pzp z:  

 a) zamawiającym,  
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 b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
 c) członkami komisji przetargowej,  
 d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy pzp chyba 

że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                            
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy pzp,                   
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 
mowa w pkt 5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów                          
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych; 

8. 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 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. 

Rozdział 5  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw                 
do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                            
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,                 
o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                               
o zamówienie. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach                          
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia  wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach o których mowa w ust. 1. 
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5. 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 i dokumentów: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                               
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
poro-zumienie 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. 

3) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie 
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się            

w Załączniku nr 9 do SWIZ.  

 W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez 
wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane                            
o dodatkowe informacje lub dokumenty.  

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku Wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę                        
do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 
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pkt 1-3. 

7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp przekaże 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1126). 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,                       
o których mowa w ust. 5, 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. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa               
w ust. 5, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne.  

12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Rozdział 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego 

Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, Wykonawcy powinni złożyć do oferty: 

Specyfikacje oferowanych urządzeń, mebli oraz pomocy dydaktycznych opisanych za 
pomocą fotografii, rysunków, folderów, opisów, kart technicznych itp. w podziale na 
poszczególne zadania, posegregowane zgodnie z zachowaniem kolejności w zestawieniach 
oferowanych pomocy.  

Rozdział 7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
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zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu             
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

Rozdział 8 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                             
oraz informacje przekazywane będą w formie:  

− pisemnej na adres wskazany w SIWZ za pośrednictwem operatora pocztowego                           
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r, poz. 
1529 z późn. zm.); 

− osobiście, za pomocą posłańca; 

− faksem nr 34/319 17 32 

− drogą elektroniczną na adres:  kancelaria@gminaprzystajn.pl 

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 5 
SIWZ dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – RI-KR.271.5.2018 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.przystajn.akcessnet.net  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem                                    
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2dni 
przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim 
uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
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wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie  
po upływnie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 
bez rozpatrzenia. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
umieści taką informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Jolanta Mann-Matuszczyk, e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl tel. 34/3191153 
wew. 117 – w zakresie zamówień publicznych 

Alina Piśniak, e-mail: oswiata@gminaprzystajn.pl tel. 34/3191153 wew. 106 –                    
w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 9 Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset  i 00/100 złotych). 

lub w przypadku składania ofert częściowych: 

  - CZĘŚĆ I   2 000,00 zł 

  - CZĘŚĆ II   1 500,00 zł 

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Przystajni  

Nr Konta: 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002  

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 
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w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie 
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Rozdział 10  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

Rozdział 11  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy opracowany zgodnie ze wzorem załączonym                                
do SIWZ (wzór stanowi Załącznik Nr  10 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 – wycena 
elementów zamówienia . 

2) Oświadczenia wymienione w rozdziale 5 ust. 1 

3) Pełnomocnictwo wymienione w rozdziale 6 pkt 4) (jeżeli dotyczy)  

4) Potwierdzenie złożenia wadium 

5) Specyfikacje oferowanych urządzeń, mebli oraz pomocy dydaktycznych opisanych za 
pomocą opisów, fotografii, rysunków, folderów, kart technicznych, itp.   

2. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Gmina Przystajń 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: RI-KR.271.5.2018 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

27.02.2018 r.  godz. 12:15 

3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
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1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo                  
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność    
z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

7. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

8. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ, 

9. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach                      
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana.  

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

10. Zmiana/wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń,                                    
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ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 19 (Sekretariat), w terminie do dnia 
27.02.2018 roku, godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-
141 Przystajń, Sala Konferencyjna, dnia 27.02.2018 roku, godz. 12:15 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy 
Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, Sala Konferencyjna. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
pzp.  

6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

Rozdział 13  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami z uwzględnieniem wszystkich 
opłat i podatków. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia.  

3. Za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową odpowiada Wykonawca. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

Rozdział 14  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 

1. Dla niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmuje 2 kryteria oceny ofert:  

 - cena ofertowa – 60 % 

 - okres udzielenia gwarancji – 40 % 

 Każde z tych kryteriów zostało oznaczone odpowiednią wagą, gdzie waga wyznacza 
istotność danego kryterium z punktu widzenia Zamawiającego i znajduje swoje 
odzwierciedlenie we wzorze ostatecznej oceny oferty. Z kolei dla każdego z kryterium 
określono zasady przypisania odpowiedniej wartości punktowej według podanych dalej 
reguł. 

2. Cena ofertowa - oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest 
to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na formularzu 
ofertowym – znaczenie 60 %. 

×=
 C

 C

OB

N
C 60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium) 

Gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena  
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CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

3. Okres udzielenia gwarancji – oznacza okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na 
wykonane roboty (materiały i robociznę). Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym   
i jest podana w miesiącach – znaczenie 40 %, w tym: 

×=
 G

 G

N

OB
G 40 (max liczba punktów w ocenianym kryterium) 

Gdzie: 

G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji  

GOB – okres gwarancji oferty badanej   

GN – okres gwarancji oferty najkorzystniejszej  

Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny okres gwarancji, który wynosi 24-48 
miesięcy. Ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji dotyczy mebli, urządzeń 
multimedialnych oraz wyposażenia sal (dygestorium, mikroskopy, urządzenia pomiarowe 
(sala mat.-fiz.), umywalka) z wyłączeniem materiałów papierniczych, publikacji, programów 
multimedialnych oraz drobnych pomocy dydaktycznych. 

 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy lub krótszy niż określony 
wyżej, zostanie odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1, jako oferta, której treść nie odpowiada 
treści SIWZ . W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji, podczas oceny ofert 
będzie brany pod uwagę minimalny okres gwarancji wyznaczony przez Zamawiającego                                
w Rozdziale 2 pkt 3. 

4. Sposób obliczania punktacji przyznanej ofertom: 

 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

 Suma punktów będzie obliczona wg. poniższego wzoru: 

 Pi = C+G 

 Pi – suma punktów przyznanych ofercie. 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt. 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość wstępnej 
oceny ofert przed zbadaniem, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                              
w postępowaniu.  

Rozdział 15  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy określonym w SIWZ  nie podlegają negocjacjom. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
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na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

Rozdział 16  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej 
w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych               
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Przystajni  

Nr Konta: 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 

z podaniem tytułu:  

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy RI-KR.271.5.2018” 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi                                     
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po 
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

Rozdział 17  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 11 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane                              
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Rozdział 18  Inne informacje 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

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

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

Rozdział 20  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Dogonimy najlepszych” Zadanie 1 

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Dogonimy najlepszych” Zadanie 2 

Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Pomagamy najsłabszym” Zadanie 1 

Załącznik Nr 4 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

„Pomagamy najsłabszym” Zadanie 2 

Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                              

w postępowaniu  

Załącznik Nr 7 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu                                 

Załącznik Nr 8 do SIWZ Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 9 do SIWZ Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw 

Załącznik Nr 10 do SIWZ Formularz oferty z załącznikiem 

Załącznik Nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU  DO ODDANIA DO 

DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

(nazwa podmiotu oddającego 

potencjał) 

Propozycja/Wzór  
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU   

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

 
UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał 

ekonomiczny lub finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 
“Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych 
realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze 
Zajacińskim” 
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Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 
___________________________________________ 

                                                                                     podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                  

W POSTĘPOWANIU  

 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach 
edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole 
Podstawowej w Borze Zajacińskim”, prowadzonego przez Gminę Przystajń oświadczam, co 
następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w      SIWZ. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…….., w następującym zakresie: ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

(podpis) 

 
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) 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU                       

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach 
edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole 
Podstawowej w Borze Zajacińskim”, prowadzonego przez Gminę Przystajń oświadczam, co 
następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 
 

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

(podpis) 

 

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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -------------------------------------------- 

Strona 24 

Załącznik Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest „Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach 
edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole 
Podstawowej w Borze Zajacińskim”, prowadzonym przez Gminę Przystajń oświadczamy, że 

� nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych *, 

� należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy 
kapitałowej. 

 

 

 

 

……………………. dnia …………… 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

  

* zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 

DOSTAW 

 

 

 

 

 

       Wykonawca  

 

…………. 

       

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw potwierdzających spełnianie 
warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. 

 

Termin realizacji  

 

Nazwa Odbiorcy  

 
 

Lp. 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

(z uwzględnieniem 

wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 

wartość brutto 

 

w PLN 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 
dostawy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone  

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 10  do SIWZ  WZÓR OFERTY  

 

 

      Zamawiający: 

           Gmina Przystajń 

  OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Zakup i dostawa 
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych 
realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej                        
w Borze Zajacińskim”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

CENA OFERTOWA BRUTTO  …………………………   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................................................ 

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

W tym: 
Część I : …………………………………..PLN netto, …………………………………. PLN brutto 
 
Część II: …………………………………..PLN netto, …………………………………. PLN brutto 

1. Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia ………………………. r.; 
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji: ……………… m-cy; 
3) akceptujemy warunki płatności; 
4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń; 
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 
6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego; 
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert; 
8) wadium w wysokości …………………PLN zostało wniesione w dniu ………………….w formie 

…………………………………………..; 
9) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art. 

46 ustawy Pzp na następujący rachunek …………………………………………………….… ; 
10) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp przekażemy 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, 
przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

11) dokumenty wymienione w Rozdziale 5 SIWZ złożymy na każde żądanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i formie określonej                                     
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; 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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12) Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: ................................................................ w zakresie: ……………; 
b) nazwa (firma) podmiotu: ................................................................ w zakresie: ………….…; 

13) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 
a) wykonanie części dotyczącej ……………… firmie …………………….. 
b) wykonanie części dotyczącej ……………… firmie …………………….. 
c) wykonanie części dotyczącej ……………… firmie …………………….. 

14) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

• Wycena elementów zamówienia w podziale na zadania. 

•     

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2: 
€ Mikroprzedsiębiorstwo 
€ Małe przedsiębiorstwo 
€ Średnie przedsiębiorstwo 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**) 

e-mail             ................................................................................................ 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                                                             ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 1 do Oferty 
 

Zestawienie pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Dogonimy najlepszych” 
 

Zadanie 1 – Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów PSP w Borze Zajacińskim w tym 
zakup pomocy dydaktycznych oraz utworzenie pracowni przyrodniczo-chemicznej i 
doposażenie pracowni matematyczno-fizycznej 
 

Pomoce dydaktyczne i zabawki Liczba Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto 

 Wyposażenie pracowni matematyczno-fizycznej    
1. Zestaw mebli z tablicami (3 moduły) do pracowni matematyczno-

fizycznej 
1 szt.   

2. Zestaw mebli szkolnych do pracowni matematyczno-fizycznej  1 szt.   

3. Biurko 2-szafkowe do demonstracji 1 szt.   

4. Biurko 1 szt.   

5. Krzesło obrotowe 1 szt.   

6. Zestaw: stolik z krzesłem  24 szt.   

7. Zestaw do nauki figur 1 szt.    

8. Listwa zasilająca 6 szt.   

9. Program multimedialny do zajęć Przyrody 1 szt.   

10. Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą do 
zawieszania 

1 szt.   

11. Podstawy pomiarów waga temperatura długość 6 grup 1 szt.   

12. Bryły geometryczne - bryły wpisane  1 szt.   

13. Bryły geometryczne - ostrosłupy i graniastosłupy  1 szt.   

14. Bryły geometryczne - obrotowe 1 szt.   

15. Wielkie bryły transparentne, 10 sztuk 1 szt.   

16. Bryły geometryczne - ścięte ( 6 szt.) 1 szt.   

17. Magnetyczne koła ułamkowe - duże do tablicy 1 szt.   

18. Objętość - Zestaw pojemników 1 l – 6 szt. 1 szt.   

19. Objętość - zestaw pojemników 1 l – 3 szt. 1 szt.   

20. Model do demonstracji stosunku objętości pomiędzy cylindrem a 
stożkiem 

1 szt.   

21. Zestaw 8 brył "2w1" rozkładanych z siatkami - Bryły 1 szt.   

22. Koło pomiarowe z licznikiem 1 szt.   

23. Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych 1 szt.   

24. Komplet do nauki o prądzie elektrycznym  1 szt.   

25. Zestaw mini do optyki w walizce 1 szt.   

26. Amperomierz szkolny 1 szt.   

27. Analogowy miernik demonstracyjny 1 szt.   

28. Autko z napędem wodorowym 1 szt.   

29. Bateria słoneczna z wbudowanym silnikiem na stojaku 1 szt.   

30. Demonstrator linii pola magnetycznego 1 szt.   

31. Elektryczność - obwody elektryczne 1 kpl.   

32. Energia słoneczna i ogniwa wodorowe 1 szt.   

33. Model turbiny wodnej  1 szt.   

34. Monitor do pomiaru parametrów różnych energii odnawialnych  1 szt.   

35. Opiłki metalu w pudełku 1 szt.   

36. Magnesy sztabkowe 1 szt.   
37. Przyrząd do montażu obwodów elektrycznych z silniczkiem  1 szt.   

38. Klasowy zestaw zegarów 1 szt.   

39. Przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i podobnych dla ucznia 1 szt.   
 Razem  

 Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej    
1. Zestaw mebli z tablicami (3 moduły )do pracowni przyrodniczo-

chemicznej 
1 szt.   

2. Zestaw mebli szkolnych do pracowni przyrodniczo-chemicznej  1 szt.   

3. Dygestorium  1 szt.   

4. Biurko 1 szt.   
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5. Krzesła dla uczniów  24 szt.   

6. Krzesło obrotowe 1 szt.   

7. Stoliki dla uczniów  12 szt.   

8. Umywalka 1 szt.   

9. Bateria do umywalki 1 szt.   

10. Montaż umywalki i dygestorium 1 szt.   

11. Kosze do segregacji odpadów 1 szt.   

12. Podwodne obserwatorium 4 szt.   

13. Pojemnik do hodowli roślin (miniszklarnia) 4 szt.   

14. Mikroskop dla ucznia  10 szt.   

15. Mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem  1 szt.   

16. Laptop 1 szt.   

17. Komplet preparatów (min 90 szt) 1 szt.   

18. Komórka zwierzęca – model 1 szt.   

19. Komórka roślinna – model 1 szt.   

20. Ucho- model 1 szt.   

21. Szkielet człowieka na statywie 1 szt.   

22. Model - Płuca , krtań, serce 1 szt.   

23. Model oka 1 szt.   

24. Model łodygi rośliny dwuliściennej 1 szt.   

25. Model liścia struktura 1 szt.   

26. Model DNA duży 1 szt.   

27. Model czaszki człowieka 1 szt.   

28. Model blokowy skóry człowieka 1 szt.   

29. Uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby, 
powietrza   

1 szt.   

30. Komplet szkła laboratoryjnego - wersja rozbudowana  1 szt.   

31. Metale i ich stopy 1 szt.   

32. Model chlorku sodu 1 szt.   

33. Model grafitu 1 szt.   

34. Modele atomów 1 szt.   

35. Model kryształu diamentu 1 szt.   

36. Statyw demonstracyjny 1 szt.   

37. Statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem 1 szt.   

37. Suszarka do próbówek z tacką do ociekania 1 szt.   

38. Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 200g 1 szt.   

39. Chemiczne domina - Kwasy i zasady 1 szt.   

40. Chemiczne domina – Sole 1 szt.   

41. Chemiczne memory - Atom i cząsteczka 1 szt.   

42. Chemiczne domina - Węglowodory i pochodne węglowodorów 1 szt.   

43. Chemiczne memory - Węgiel i jego związki 1 szt.   

44. Okulary ochronne  20 szt.   

45. Podstawa do podgrzewania 1 szt.   

46. Termometr 2 szt.   

47. Typy metali 12 płytek 1 szt.   

48. Lampka spirytusowa 10 szt.   

49. Plansza dydaktyczna - Tabela rozpuszczalności 1 szt.   

50. Podstawy obliczeń chemicznych 1 szt.   

51. Reakcje chemiczne 1 szt.   

52. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 1 szt.   

53. Łapka do probówek 5 szt.   

54. Podstawa do probówek 3 szt.   

55. Pierścień z uchwytem 3 szt.   

56. Trójnóg metalowy 2 szt.   

57. Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii 1 szt.   

58. Probówki szklane 18 cm 100szt.   

59. Bagietka, pręcik szklany 3/4 mm - 20 cm 20 szt.   

60. Szkiełka mikroskopowe - podstawowe 2-stronnie matowione / 1 
op = 50 szt 

1 szt.   

61. Szkiełka mikroskopowe - nakrywkowe 24 x 50 / 1 op = 100 szt. 1 szt.   
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62. Rękawice lateksowe 2 szt.   

 Razem  
 Pomoce do zajęć teatralnych    
1. Publikacja z zakresu arteterapii 1 szt.   

2. Zestaw nagłaśniający z mikrofonem 1 szt.   

 Razem  

 Pomoce do zajęć „Drużynowa gra”    

1. Spacer zespołowy 1 szt.   

2. Worek do skakania 10 szt.   

3. Tunel gąsienica 1 szt.   

4. Publikacja książkowa – zabawy z chustą 1 szt.   

5. Chusta spadochron 1 szt.   

6. Gra planszowa ekonomiczna 2 szt.   

7. Strategiczna gra w okręty statki w walizce 2 szt.   

8. Gra planszowa strategiczna 5 szt.   

9. Gra planszowa matematyczna 2 szt.   

10. Gra planszowa strategiczna  2 szt.   

11. Gra  Szachy 10 szt.   

12. Gra planszowa   5 szt.   

13. Gra logiczna 2 szt.   

14. Gra logiczna  2 szt.   

15. Szachy chińskie 5 szt.   

16. Gra do nauki o ruchu drogowym 3 szt.   

17. Gra hodowla zwierząt 2 szt.   

18. Sudoku gra logiczna 5 szt.   
 Razem  

 Pomoce do zajęć z języka angielskiego    

1. Budowanie zdań – angielski 1 szt.   

2. Zestaw do budowania zdań  1 szt.   

3. Angielskie miasteczko - budowanie zdań 1 szt.   

4. Shop - angielski sklepik 1 szt.   

5. Książka + DVD-ROM angielskie piosenki karaoke dla dzieci 1 szt.   

6. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej – Język angielski dla 
szkół podstawowych  

1 szt.   

 Razem  
 Pomoce do zajęć z języka niemieckiego    

1. Język niemiecki  Gramatyka Kurs multimedialny 1 szt.   

2. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej z języka niemieckiego  1 szt.   

3. Język niemiecki  Słownictwo Kurs multimedialny 1 szt.   

4. Program do nauki języka niemieckiego 1 szt.   

5. Domino - gra językowa do nauki z języka niemieckiego -
czynności 

1 szt.   

6. Gra językowa do nauki języka niemieckiego 1 szt.   

7. Gra językowa do nauki języka niemieckiego 1 szt.   

8. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej z języka niemieckiego   1 szt.   
 Razem  
 Razem wszystkie pomoce 

 
 

 
Zadanie 2 – Zajęcia wyrównawcze oraz wspierające kompetencje kluczowe w tym wsparcie 
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym ucznia młodszego i ucznia 
niepełnosprawnego 
 

Pomoce dydaktyczne i zabawki Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto 

 Pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych    

1. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej  1 kpl.   

2. Publikacja do zajęć terapeutycznych 1 szt.   

3. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej  1 szt.   

4. Ćwiczenia  - słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 1 szt.   
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5. Gra językowa 1 szt.   

6. Pacynki edukacyjne – Emocje  1 szt.   

7. Tańce integracyjne 2 szt.   

8. Publikacja do zajęć rewalidacyjnych 1 szt.   

9. Publikacja do zajęć rewalidacyjnych 1 szt.   

10. Publikacja do zajęć rewalidacyjnych 1 szt.   

11 Publikacja do zajęć rewalidacyjnych 1 szt.   

12 Publikacja  do zajęć rewalidacyjnych 4 szt.   

13 Gra planszowa  1 szt.   

14 Worek niespodzianek 1 szt.   
 Razem  

 Pomoce do zajęć z języka angielskiego    

1 Angielski dla początkujących 1 szt.   

2 Publikacja do zajęć z języka angielskiego 1 szt.   

3 Publikacja do zajęć z języka angielskiego 1 szt.   

4 Publikacja do zajęć z języka angielskiego 1 szt.   

5 Angielski dla dzieci  1 szt.   
 Razem  

 Pomoce do zajęć z matematyki    

1 Oprogramowanie do tablicy interaktywnej ogólny rozwój 1 szt.   

2 Oprogramowanie do tablicy interaktywnej Matematyka  1 szt.   

3 Gra edukacyjna - Bingo dodawanie i odejmowanie do 20 1 szt.   

4 Gra edukacyjna - Bingo dodawanie i odejmowanie do 100 1 szt.   

5 Gra edukacyjna Bingo mnożenie i dzielenie w zakresie 20  1 szt.   

6 Gra edukacyjna Bingo mnożenie i dzielenie w zakresie 100  1 szt.   

7 Makatka Pory roku  1 szt.   

8 Plansza do liczenia  1 szt.   

9 Magnetyczna tablica do liczenia 1 szt.   

10 Aktywna mata – czas  1 szt.   

11 Domino - zegar 24 h  1 szt.   

12 Małe plansze – zegar  1 szt.   

13 Zegar nauka czasu 24h  1 szt.   

14 Drewniana tabliczka mnożenia 1 szt.   

15 Waga matematyczna  1 szt.   

16 Publikacja do zajęć matematycznych 1 szt.   

17 Puzzle -Dodaję i odejmuję  1 szt.   

18 Magnetyczne ułamki 1 szt.   

19 Pieczątki matematyczne  1 szt.   

20 Plansza magnetyczne liczby parzyste i nieparzyste 1 szt.   

21 Płyta z teledyskami  1 szt.   

22 Zestaw matematyczny z kartami 1 szt.   

23 Program diagnostyczny w zakresie  dyskalkulii 1 szt.   

24 Publikacja do zajęć z matematyki 1 szt.   

25 Publikacja do zajęć z matematyki 1 szt.   

26 Publikacja do zajęć z matematyki 1 szt.   

27 Publikacja do zajęć z matematyki 1 szt.   

28 Publikacja do zajęć z matematyki 4 szt.   
 Razem  

 Pomoce do zajęć z gimnastyki buzi i języka    

1 Tabliczka ze szlaczkami  1 szt.   
2 Publikacja Zabawy usprawniające buzię i język 1 szt.   

3 Publikacja do ćwiczeń wymowy 1 szt.   

4 Publikacja do ćwiczeń wymowy 1 szt.   

5 Program multimedialny do zajęć logopedycznych 1 szt.   

6 Program multimedialny do zajęć logopedycznych 1 szt.   

7 Program multimedialny do zajęć logopedycznych 1 szt.   

8 Program multimedialny do zajęć logopedycznych 1 szt.   

9 Pomoc logopedyczna  1 szt.   

10 Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych 1 szt.   

11 Logopedyczna gra Memory,  1 szt.   
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12 Logopedyczna gra Memory, 1 szt.   

13 Domino logopedyczne  1 szt.   

14 Gra Memo logopedyczna 1 szt.   

15 Gra Memo logopedyczna 1 szt.   

16 Gra Memo logopedyczna 1 szt.   

17 Gra Memo logopedyczna 1 szt.   

18 Zagadki logopedyczne 1 szt.   

19 Zagadki logopedyczne 1 szt.   

20 Łamigłówka logopedyczna 1 szt.   

21 Bezprzewodowy mikrofon MP3  1 szt.   
 Razem  

 Pomoce do zajęć dodatkowych: Pamiętam – nie zapominam 
Porusz umysł 

   

1 Filcowe Memory dotykowe  1 szt.   

2 Gra rozpoznawanie zmysłów 1 szt.   

3 Gra rozpoznawanie materiałów 1 szt.   

4 Gra rozpoznawanie faktur 1 szt.   

5 Zestaw sensoryczny 1 szt.   

6 Program multimedialny edukacyjny 1 szt.   

7 Program multimedialny edukacyjny  1 szt.   

8 Program multimedialny edukacyjny  1 szt.   

9 Zestaw do obserwacji postępów dziecka  1 szt.   

10 Klocki do ćwiczeń percepcji wzrokowej 1 szt.   

11 Pomoc – logiczne myślenie 1 szt.   

12 Gra logiczna planszowa 1 szt.   

13 Publikacja do zajęć logicznych 1 szt.   

14 Publikacja do zajęć logicznych 1 szt.   

15 Publikacja do zajęć logicznych 1 szt.   

16 Gra obrazkowa – logiczne myślenie 1 szt.   
17 Gra Opowiadanie historii 1 szt.   

 Razem  
 Pomoce do zajęć edukacyjnych „Mój świat”    

1 Interaktywny System nauczania  1 szt.   

2 Tablica interaktywna  1 szt.   

3 Projektor  1 szt.   

4 Uchwyt sufitowy do projektora 1 szt.   

5 Kabel HDMI  1 szt.   

6 Kabel zasilający  1 szt.   

7 Laptop  1 szt.   

8 Urządzenie wielofunkcyjne  1 szt.   

9 Komplet tonerów  2 kpl.   

10 Wizualizer  1 szt.   

11 Ekran na stojaku  1 szt.   

12 Tablet  1 szt.   

13 Szafa 1 szt.   

14 Szafa 1 szt.   

15 Szafka  1 szt.   

16 Półka na ścianę  2 szt.   

17 Stolik pojedynczy  1 szt.   

18 Krzesło dla ucznia  1 szt.   

19 Tablica dobrego zachowania  1 szt.   

20 Masa plastyczna 1 szt.   

21 Zestaw papierów do zajęć plastycznych  1 szt.   

22 Zestaw kreatywny do zajęć plastycznych 1 szt.   

23 Tkaniny  do zajęć kreatywnych 1 kpl.   

24 Ścianka manipulacyjna  1 szt.   

25 Pomoc dydaktyczna -Emocje 1 szt.   

26 Gra -Memory - humory  1 szt.   

27 Emocje - pacynki z dwiema twarzami  1 szt.   

28 Gra rozpoznawanie emocji  1 szt.   
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29 Gra Domino - gra twarzy  1 szt.   

30 Układanka dydaktyczna  1 szt.   

31 Publikacja w zakresie emocji 1 szt.   

32 Program terapeutyczny Wspomaganie rozwoju  1 szt.   

33 Program terapeutyczny - Problemy emocjonalne 1 szt.   

34 Pomoc dydaktyczna - Planowanie codziennych czynności  1 szt.   

35 Zegar organizujący czas  1 szt.   

36 Tablica planu dnia  1 szt.   

37 Ilustracje do planu dnia  1 szt.   

38 Publikacja z CD dla dzieci z autyzmem  1 szt.   

39 Gra edukacyjna - Jestem grzeczny  1 szt.   

40 Publikacja - Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko 
unikania zagrożeń  

1 szt.   

41 Plansze z zasadami dobrego wychowania 1 szt.   

42 Publikacja dla dzieci z autyzmem  1 szt.   

43 Publikacja dla dzieci z autyzmem i afazją 1 szt.   

44 Publikacja do nauki  czytania 1 szt.   

45 Publikacja do nauki czytania 1 szt.   

46 Publikacja do integracji sensorycznej 1 szt.   

47 Publikacja dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1 szt.   

48 Duże domino - połówki obrazków  1 szt.   

49 Plansza motywacyjna  10 szt.   

50 Pomoc dydaktyczna Stop agresji 1 szt.   

51 Papier ksero 50 ryz   

52 Tablica korkowa 2 szt.   

53 Program edukacyjny multimedialny w zakresie dysgrafii, 
dysortografii, dysleksji, dyskalkulii  

1 szt.   

54 Karty pracy dla uczniów starszych (gimnazjum) w zakresie 
dysleksji, dyskalkulii  

1 szt.   

 Razem  
 Razem wszystkie pomoce  
 
Zestawienie pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Pomagamy najsłabszym” 

Zadanie 1 – Wsparcie ucznia młodszego 
 

Lp. Nazwa pomocy Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto 

1.  Tablica interaktywna z projektorem – zestaw 4 szt.   

2. Laptop 4 szt.   

3. Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.   

4.  Tonery 2 szt.   

5.  Wizualizer 3 szt.   

6. Ekran na stojaku  4 szt.   

7.  Dmuchajka logopedyczna 1 szt.   

8. Wibrator logopedyczny 2 szt.   

9. Zeszyty logopedyczne 1 szt.   

10. Gra logopedyczna 1 szt.   

11. Domino obrazkowo-wyrazowe 1 szt.   

12.  Ćwiczenia Logopedyczne 1 szt.   

13. Zestaw programów edukacyjnych  1 szt.   

14. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej  1 szt.   

15. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej  1 szt.   

16. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej ogólny rozwój 1 szt.   
 Razem  

 
Zadanie 2 – Wsparcie uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym 
niepełnosprawnymi 
 

Lp. Nazwa pomocy Ilość Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto 
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1.  Tablica interaktywna z projektorem – zestaw 3 szt.   

2. Interaktywny System nauczania  1 szt.   

3. Laptop 3 szt.   

4. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.   

5.  Ekran na stojaku  3 szt.   

6. Tablet  2 szt.   

7. Zestaw nagłaśniający z mikrofonem 1 szt.   

8. Publikacja Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów 
klas 1–3 

1 szt.   

9. Publikacja Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w 
młodszym wieku szkolnym 

1 szt.   

10. Publikacja Ćwiczenia grafomotoryczne 5 szt.   

11. Publikacja Ćwiczenia percepcji słuchowej 2 szt.   

12. Publikacja Ćwiczenie korekcyjno - kompensacyjne  2 szt.   

13. Publikacja Ćwiczenia matematyczne 2 szt.   

14. Publikacja Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz 
alfabetu 

2 szt.   

15. Publikacja Ćwiczenia percepcji wzrokowej 1 szt.   

16.  Gra CD Matematyka 1 szt.   

17. Program multimedialny do zajęć Przyrody 1 szt.   

18. Kolorowanka logopedyczna 1 szt.   

19. Zestaw programów do terapii logopedycznej 1 szt.   

20. Zestaw programów do terapii logopedycznej 1 szt.   

21. Program multimedialny edukacyjny 1 szt.   

22. Pakiet multimedialny z matematyki 1 szt.   

23. Program dodo edukacji włączającej 1 szt.   

24. Program multimedialny do matematyki 1 szt.   

25. Program multimedialny do matematyki 1 szt.   
26.  Program multimedialny do zajęć ruchowych 1 szt.   

27. Program ogólnorozwojowy dla dzieci 1 szt.   

28. Program multimedialny do matematyki 1 szt.   

29. Program multimedialny do zajęć Przyrody 1 szt.   

30. Program multimedialny do edukacji wczesnoszkolnej 1 szt.   

31. Plansza do wytupywania złości 1 szt.   

32. Gra -Memory - humory  1 szt.   

33. Pakiet nauka emocji 1 szt.   

34. Zasady dobrego wychowania 1 szt.   

35. Zasady tolerancji 1 szt.   

 Razem  
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Załącznik nr 11 do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

UMOWA NR  RI-KR.271.5.2018 

 

W dniu ……………… 2018 w Przystajni pomiędzy GMINĄ PRZYSTAJŃ,  

NIP: 5742055766   REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń,                    

reprezentowaną przez Wójta Gminy Przystajń:                                                                                                                                                                            

Pana Henryka Mach 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a …………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez 
………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Nr 519101-N-2018 z dnia 15.02.2018 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

“ Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach 
edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole 

Podstawowej w Borze Zajacińskim” 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych do 
realizacji zajęć w ramach projektów: „Pomagamy najsłabszym” realizowanego w Szkole 
Podstawowej w Przystajni oraz „Dogonimy najlepszych” realizowanego w Szkole Podstawowej 
w Borze Zajacińskim..  

 
W ramach projektu przewiduje się:  

• Zakup i dostawę mebli szkolnych wraz z montażem 
• Zakup i dostawę urządzeń multimedialnych wraz z montażem  
• Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych 
• Zakup i dostawę wyposażenia sanitarnego wraz z montażem 
 

Wszystkie meble urządzenia i pomoce dydaktyczne powinny być nowe, nieużywane. 
Zamówienie dotyczy również wniesienia dostarczonych przedmiotów do ich miejsca 
przeznaczenie wskazanego przez przedstawicieli Zamawiającego.  

§ 2 

2. Strony ustaliły termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie             - zgodnie z dniem zawarcia umowy 
 - zakończenie            - 15.05.2018 r. 

3. Za termin zakończenia dostaw uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego po 
dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 
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§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy, wynosi brutto ………….…………………… zł (słownie 
złotych:…………………………………………………………………………………….…………) 
W tym 
Część I …………………………………………. 
Część II ………………………………………… 

2. Wartość przedmiotu obejmuje wszystkie pozycje określone w załączniku nr 1 będącym 
integralną częścią niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na koszt własny przedmiot umowy, wymieniony               
w § 1, bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, to jest do Szkół 
Podstawowych w Przystajni i Borze Zajacińskim, w nieprzekraczalnym terminie określonym 
w § 2. Dopuszcza się dostawę partiami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny 
dostawy z wyznaczony przedstawicielem Zamawiającego.  

2. Strony uzgodnią termin dostawy i datę podpisania protokołu odbioru. 
3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli upoważnionych do kontaktu w sprawie realizacji 

zamówienia: 
a. Ze Strony Zamawiającego: 

Część I …………………………………………….. 
Część II ……………………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy ………………………………… 

§ 5 

Strony ustalają poniższe zasady postępowania w przypadku wystąpienia braków lub uszkodzeń 
w przedmiocie zamówienia: 
1. Reklamacje uszkodzeń lub braków fizycznych w przesyłce Zamawiający składa w terminie do 
7 dni od dnia dostawy; 
2. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi na piśmie otrzymanie reklamacji. 
3. Reklamacja braków fizycznych w dostawie zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 3 
dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
4. Wymiana wadliwego produktu na wolny od wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania reklamacji przez Wykonawcę. 

§ 6 

1. Jeżeli po zawarciu umowy, dana pozycja wymieniona w formularzu ofertowym nie będzie 
dostępna na rynku, strony dopuszczają możliwość zastąpienia tej pozycji, pozycją dostępną na 
rynku o podobnym zakresie tematycznym i cenie nie wyższej niż wskazana w formularzu 
ofertowym. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, celem zaakceptowania, wykaz „zamienionej” 
pozycji.  

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot 
umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego 
oryginału faktur VAT z podpisanym protokołem odbioru końcowego przez Wykonawcę oraz 
Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. 

2. Dopuszcza się rozliczenie częściowe w maksymalnie 3 transzach, każdorazowo po 
dostarczeniu przedmiotu zamówienia (potwierdzonym protokołem częściowego odbioru)             
o wartości co najmniej 25 % całości zamówienia do wysokości 75 % wartości zamówienia. 
Płatność końcowa po dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia potwierdzona 
protokołem końcowym. 

2. Ze względu na to, że projekty są realizowane przez jednostki oświatowe, faktury za 
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dostarczone pomoce i wyposażenie należy wystawiać w następujący sposób: 
W każdym przypadku nabywcą jest: Gmina Przystajń ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 
NIP 574 20 55 766,  natomiast odbiorcą niżej wymienione jednostki:  
Część I – Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78 42-141 
Przystajń  
Część II - Szkoła Podstawowa w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń 

3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………….. podane na oryginale faktury.  

4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) terminowej dostawy przedmiotu umowy na koszt własny bezpośrednio do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego; 
2) montażu urządzeń i mebli wymagających montażu;  
3) terminowego rozpatrywania reklamacji;  
4) terminowej wymiany wadliwego egzemplarza na wolny od wad w terminie określonym w § 

4 ust. 4.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 

1) za odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1, 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy - 0,5% wynagrodzenia  określonego w § 
4 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia  
określonego w § 4 ust.1. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar  umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz kary umownej 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2.  Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać 
na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy.  

§ 11 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach .W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
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rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze 
postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

§14 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.  otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
 

                    Zamawiający:                                                                            Wykonawca:                 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………. z dnia……. 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Ja/my*, niżej podpisany(i) ………………………………… działając jako właściciel/osoba(y) 
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 

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

będący/będącej* podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: Zakup i dostawa wyposażenia 
pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole 
Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim 

 

oświadczam(y), że: 

 

- generalny Wykonawca ww. inwestycji, tj……………………………… nie posiada żadnych zobowiązań 
finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ……………… z dnia  ……………………… do umowy 
nr ………………….. z dnia ………………………. względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji 
rzeczonego zadania inwestycyjnego j. w.  

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.  

 

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty 
podwykonawcze wynikające z w/w. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń 
wobec Zamawiającego – Gminy Przystajń z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

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

   (miejscowość i data)                   (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

……………………………………….……………. 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić  

 


