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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi  

Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź 

e–mail: innowacyjni@zsp9.pl  

Strona www:  

http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym Niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu - do siedziby Zamawiającego, w ramach 

projektu „Innowacyjni na rynku pracy” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0008/16) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. 

 

Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części: 

Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia 15 stanowisk dla uczniów do pracowni 

elektronicznej oraz przeszkolenie 5 nauczycieli kształcenia zawodowego 

w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu. Sposób realizacji: całość 

zamówienia Wykonawca zrealizuje w 21 dni od daty podpisania umowy. 

Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia 1 stanowiska dla nauczyciela do pracowni 

elektronicznej oraz przeszkolenie 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w 

zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu. Sposób realizacji: całość 

zamówienia Wykonawca zrealizuje w 21 dni od daty podpisania umowy. 

Część 3: Dostawa doposażenia miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne - 100 

kompletów. Sposób realizacji: Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał 

określone partie dostaw wyrobów wchodzących w opis przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zamawiane partie 

w czasie zadeklarowanym w ofercie (ilość dni roboczych). 50 kompletów 

w roku szkolnym 2017/2018 oraz 50 kompletów w roku szkolnym 2018/2019 

Część 4: Dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną - 100 kompletów. Sposób 

realizacji: Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał określone partie 

dostaw wyrobów wchodzących w opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

będzie zobowiązany dostarczać zamawiane partie w czasie zadeklarowanym 

w ofercie (ilość dni roboczych). 50 kompletów w roku szkolnym 2017/2018 

oraz 50 kompletów w roku szkolnym 2018/2019. Konkretne ilości 

i poszczególne rozmiary odzieży i obuwia zostaną wykonawcy każdorazowo 

mailto:innowacyjni@zsp9.pl
http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html
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podane w zamówieniu. Dostawy będą sukcesywne, a dostarczane obuwie 

i odzież będzie dostosowane do rozmiarów uczniów. 

Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt 

i wyposażenie. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wybraną przez siebie część zamówienia, na 

dwie części, na trzy części lub na wszystkie cztery. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający oświadcza, że środki wydatkowane na usługi kształcenia zawodowego oraz 

dostawę towarów w ramach projektu „Innowacyjni na rynku pracy” (umowa 

nr RPLD.11.03.01-10-0008/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” pochodzą, w co najmniej 

70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz ściśle 

związane są z usługami kształcenia zawodowego. Niniejsze oświadczenie ma na celu 

możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz 

warunków stosowania tych zwolnień. 

 

CPV: 39151200-7 – Stoły robocze 

 39113000-7 – Różne siedziska i krzesła 

 42661000-7 – Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 

 31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

 44512000-2 – Różne narzędzia ręczne 

 44315300-4 – Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo 

 44424200-0 – Taśma przylepna 

 18130000-0 – Specjalna odzież robocza 

 18830000-6 – Obuwie ochronne 

 31700000-3  – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne 

i elektrotechniczne 

 18113000-4  – Odzież przemysłowa 

IV.  Termin wykonania zamówienia 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019 r.  

– zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie.  
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie  

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 

w rozdz. V. ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do konkretnego 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. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. 

V. ust. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie 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 udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa i ekonomiczna, pozwala na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

1. Dodatkowo 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, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
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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 art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych 

w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy,  

– 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, 

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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 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. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ i Załączniku Nr 3 

do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy 
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z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. 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, składa także 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych 

podmiotów. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów 

(zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP): 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione 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 podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub inny dokument potwierdzający, 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; 

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 

skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym 

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 

ustawy; 

h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i rozdz. V.3 SIWZ, składa w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. VI. 5. lit. a-h.  

6. 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. 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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 r., poz. 1126). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 

SIWZ, 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 Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 

w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których dopuszczalna 

jest forma pisemna. 
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2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać 

się numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, 

Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 

innowacyjni@zsp9.pl albo faksem na nr fax.: 42 684-39-75 

1. Drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane oryginalne dokumenty, 

w formacie „pdf”, z wyraźnym podpisem osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się w rubryce „Temat” wpisać numer sprawy: 

ZP/RPOWŁ/0008/17/2 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 

upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

SIWZ.  

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: 

1) w kwestiach formalnych – Waldemar Kadłubowski 

2) w kwestiach merytorycznych – Henryka Michalska 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi 

do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale 

SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 

w swojej siedzibie. 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania 

ofert, w wysokości odpowiednio: 

mailto:innowacyjni@zsp9.pl


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 2014-2020 

  9 

a) jeżeli składa ofertę na Część 1 zamówienia, w wysokości 2 800,00 PLN (słownie: 

dwa tysiące osiemset, 00/100). 

b) jeżeli składa ofertę na Część 2 zamówienia, w wysokości 1 400,00 PLN (słownie: 

jeden tysiąc czterysta, 00/100), 

c) jeżeli składa ofertę na Część 3 zamówienia, w wysokości 3 100,00 PLN (słownie: 

trzy tysiące sto, 00/100) 

d) jeżeli składa ofertę na Część 4 zamówienia, w wysokości 600,00 PLN (słownie: 

sześćset, 00/100) 

Wykonawca wnosi wadium w odniesieniu do części zamówienia, na które składa 

ofertę. 

2. Wadium może być wniesione w: 

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. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w GETIN Banku 

nr rachunek 20 1561 0013 2026 0025 1747 1009 z dopiskiem na przelewie: „Wadium 

w postępowaniu Nr ZP/RPOWŁ/0008/17/2” 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa  

w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, 

a jego kopia w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

IX.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

4. 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. 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ – Załącznik Nr 2 

i Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo 

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona 

(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 

zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego 

i oznakować w następujący sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy 
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b) zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Łodzi, Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź,  

c) oznaczenie:  

„Oferta w postępowaniu na Dostawę sprzętu dla realizacji projektu 

„Innowacyjni na rynku pracy”, Część 1, Część 2, Część 3, Część 4  
(proszę wpisać tylko oznaczenie części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę) 

nr sprawy: ZP/RPOWŁ/0008/17/2 

Nie otwierać przed dniem: 25.11.2017 r., godz. 11:30” 

11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 

(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz 

samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, że dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
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zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 

innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 

Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 

VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź, do dnia 

25.11.2017 r., do godziny 11:00 i oznaczyć zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale X. SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, 

Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź, dnia 25.11.2017 r., do godziny 11:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25.zamowienia-publiczne.html 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej 

ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

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

http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25.zamowienia-publiczne.html


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 2014-2020 

  13 

3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

4. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 

zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

A. Część 1 zamówienia 

1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 60 % 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 60, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 

60
C

C
P

b

n

C   

gdzie: 

- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 60%, 

- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert, 

- Cb- cena badanej oferty. 

Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 
 

2. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 30%, 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30, 

- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi, obejmujący 

dostarczone i zmontowane stanowiska oraz ich wyposażenie wynosił minimum 

12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 

Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów 

1 12 miesięcy 0 

2 powyżej 12, do 18 miesięcy 10 

3 powyżej 18, do 23 miesięcy 20 

4 24 miesiące i więcej 30 

3. Kryterium oceny ofert: Termin płatności faktury – 10%. 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 
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Lp. Zadeklarowany termin płatności faktury Przyznana ilość punktów 

1 14 dni 0 

2 Powyżej 14, do 29 dni 5 

3 30 dni  10 

 

B. Część 2 zamówienia 

4. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 60 % 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 60, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 

60
C

C
P

b

n

C   

gdzie: 

- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 60%, 

- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert, 

- Cb- cena badanej oferty. 

Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 
 

5. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 30%, 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30, 

- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi, obejmujący 

dostarczony sprzęt (pozycje 1 – 8 oraz 13 – 15, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, Część 2) wynosił minimum 12 miesięcy od daty odbioru 

przedmiotu umowy, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 

Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów 

1 12 miesięcy 0 

2 powyżej 12, do 18 miesięcy 10 

3 powyżej 18, do 23 miesięcy 20 

4 24 miesiące i więcej 30 

6. Kryterium oceny ofert: Termin płatności faktury – 10%. 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 

Lp. Zadeklarowany termin płatności faktury Przyznana ilość punktów 

1 14 dni 0 

2 Powyżej 14, do 29 dni 5 

3 30 dni  10 

 

C. Część 3 zamówienia 

1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 60 % 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 60, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 

60
C

C
P

b

n

C   
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gdzie: 

- PC - liczba punktów w kryterium Cena, 

- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert, 

- Cb- cena badanej oferty. 

Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 

2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30% 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30, 

- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania 

zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu 

wskazana przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem, 

- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni 

roboczych, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 

Lp. Szybkość dostawy  

[dni roboczych] 

Przyznane 

punkty 

1. 15 dni 0 

2. 11 do 14 dni 5 

3. 6 do 10 dni 15 

4. 5 dni 30 

3. Kryterium oceny ofert: Termin płatności faktury – 10% 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 
Lp. Zadeklarowany termin płatności faktury Przyznana ilość punktów 

1 14 dni 0 

2 14 powyżej, do 29 dni 5 

3 30 dni  10 

 

D. Część 4 zamówienia 

1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 60 % 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 60, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 

60
C

C
P

b

n

C   

gdzie: 

- PC - liczba punktów w kryterium Cena, 

- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert, 

- Cb- cena badanej oferty. 

Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 

2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30% 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30, 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 2014-2020 

  16 

- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania 

zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu 

wskazana przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem, 

- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni 

roboczych, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 

Lp. Szybkość dostawy  

[dni roboczych] 

Przyznane 

punkty 

1. 15 dni 0 

2. 11 do 14 dni 5 

3. 6 do 10 dni 15 

4. 5 dni 30 

3. Kryterium oceny ofert: Termin płatności faktury – 10% 

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10, 

- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej 

w poniższej tabeli: 
Lp. Zadeklarowany termin płatności faktury Przyznana ilość punktów 

1 14 dni 0 

2 14 powyżej, do 29 dni 5 

3 30 dni  10 

 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 

91 ust. 4 ustawy PZP). 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

7. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze Zamawiającego: 

 pisemne powiadomienie każdego Wykonawcy, 

 ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy, 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 2014-2020 

  17 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa  

w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

XVI.  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 

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany 

wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy bądź umową byłaby umową o świadczenia niemożliwe (art. 387 

§ 1 kodeksu cywilnego). 

b) zmiany wynagrodzenia brutto – w przypadku, gdy w czasie obowiązywania umowy 

nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w DZIALE VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

XVIII. Postanowienia uzupełniające 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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5. Adres strony internetowej: 

http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html 

6. Adres e-mail: innowacyjni@zsp9.pl 

7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIX. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1-4 SIWZ dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1-4 SIWZ dotyczące 

wykazania braku podstaw do wykluczenia 

4. Załącznik Nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

5. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy 
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