
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

TRYB POSTĘPOWANIA: 

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: 

Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu 
pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształ-

cenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 

Dostawa wyposażenia do pracowni językowej.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych - tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 )

Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
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Zatwierdził: 

Jelcz Laskowice, dnia 15 maja 2020 r. 

Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowicach 
ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godziny 15:00 
Adres strony internetowej: http://www.bip.zsjelcz.pl/ 
e-mail : zspjelcz@poczta.onet.pl 
tel. (71) 318 88 71 

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 wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
4. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą dla prowadzenia niniejszego postępowania,  
o której mowa w art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

1. ZAMAWIAJĄCY

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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1. Rodzaj zamówienia: Dostawy 
1. Zamówienie obejmuje dostawę mebli do pracowni językowej w Zespole Szkół  

im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowicach. 
2. Miejscem dostawy będzie Zespół Szkół im. J. Kasprowicza, ul. Techników  26,  

55-220 Jelcz Laskowice 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części 
1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 2 do SIWZ 
2. Wymagania i wytyczne: 

1. Dostawa obejmuje transport oraz wniesienie dostarczonych mebli do wskazanej przez 
Zamawiającego sali, a także ich montaż.  

2. Wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od 
obciążeń prawami osób trzecich, nieużywane. Materiały dotyczące użytkowania  
i instrukcja obsługi winny być w języku polskim. Muszą posiadać dokumenty wyma-
gane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE oraz posia-
dać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące (wydłuże-
nie  gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). 

3. Koszt dostawy oraz montażu należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarcza-
nych produktów i nie może stanowić odrębnej pozycji na fakturze. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Przyjęte typy mebli (wskazane w załączniku 2 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie 

przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest 
do przedstawienia w ofercie mebli równoważnych, o nie gorszych parametrach. 
Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze 
swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż pro-
dukty podane przykładowo. 
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odnie-
sienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 usta-
wy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesie-
niu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Równoważność polega na możli-
wości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach techniczny-
ch, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.  
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakte-
rystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów  
i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu 
w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub 
lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tema-
tycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przed-
miotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wy-
kazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez za-
mawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację ofe-
rowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak 
aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przed-
miotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i 
uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiają-
cego. 

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39160000-1 meble szkolne 

Zamawiający nie  przewiduje udzielania Zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 
   

Termin wykonania zamówienia: do 42 dni od dnia podpisania umowy.  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wyklucze-
niu. 
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 
6.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
6.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 
UST. 1 PKT. 7 USTAWY

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wy-
maganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wyko-
nawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację za-
mówienia. 

7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – składane do ofer-
ty - aktualne na dzień składania ofert: 
7.1.1.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4  do SIWZ); 
7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3  do 
SIWZ). 
7.1.3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy nie-
zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli wyko-
nawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach tech-
nicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów). 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Usta-
wy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8  ustawy Pzp. 
8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
8.3. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć: 
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (DO OFERTY) 
b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - W TERMINIE TRZECH DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA www.bip.zsjel-
cz.pl INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT – wg wzoru z Załącznika  nr 6 do SIWZ ( w przy-

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
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padku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wyko-
nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu)  
  

9.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne po-
twierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału   
w postępowaniu. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, dotyczących wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które powinny być złożone w oryginale. 
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te po-
twierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia. 
9.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełno-
mocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unie-
ważnienie postępowania. 
9.4 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. 
9.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wy-
konawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli za-
chodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
9.6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający po-
siada  oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za po-
mocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
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rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infor-
macje przekazywane będą w formie: 
• pisemnej – na adres Zamawiającego: Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowi-
cach, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2118) 
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
• drogą elektroniczną: zspjelcz@poczta.onet.pl 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie po-
twierdza fakt ich otrzymania. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego ter-
minu składania ofert. 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wy-
jaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawia-
jący przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie interne-
towej, na której udostępniona jest specyfikacja. 
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpli-
wości dotyczących treści SIWZ. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający niezwłocznie zamieści  
na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 
9. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zama-
wiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przeka-

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

mailto:zspjelcz@poczta.onet.pl


„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach”

zano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest 
specyfikacja. 
11. Do kontaktu z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
Jolantę Bielec- Stawaruk  –  e-mail: jolanta.bielec.stawaruk@starostwo.olawa.pl 
  

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 
11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko 
raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
12.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 
12.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 
do SIWZ. 
12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku ob-
cym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co naj-
mniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) pod-
pis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane. 
12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
12.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 
12.9. Oferta musi zawierać: 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT

      12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
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1)  Formularz ofertowy - (załącznik nr 1 do SIWZ); 
2)  Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 3 do SIWZ); 
3) Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 4 do 
SIWZ); 
4) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów 
rejestrowych); 
5) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 
6) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). 
12.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej koper-
cie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna 
być oznaczona w następujący sposób: 

12.11.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wy-
łącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.10. oraz dodatkowo ozna-
czone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 
wraz z adresem i numerem telefonu 

 Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza  
w Jelczu-Laskowicach 

ul. Techników 26  
55-220 Jelcz-Laskowice  

Oferta na zadanie:  
Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości  
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dosto-

sowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18 

Dostawa wyposażenia do pracowni językowej 

„Nie otwierać przed dniem 29.05.2020r., godz. 14.30”
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12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp. 
12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie 
jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż za-
strzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

13.1. Oferty należy składać do 29.05.2020 r., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego,  
ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice  - sekretariat  
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wyko-
nawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r., o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego: 
ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice  - sala 107 

14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto oferty za wykonanie przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 
14.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty – załącznik nr 1  do SIWZ, podając cenę brutto. 
14.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy,  
w tym koszty transportu oraz montażu zamówionych towarów z uwzględnieniem ewentual-
nego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili składania oferty. 
14.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po prze-
cinku. 
14.5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 
ustawy Pzp, spowoduje odrzucenie oferty. 

       13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

      15.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIERO-
WAŁ    PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WRAZ Z PODA-
NIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
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15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

1)  Cena  wykonania zamówienia 60% - 60 pkt 
   2)  Gwarancja na meble – 40% - 40 pkt 

Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 
kryterium oceny: 

Ad. 1 Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania zamówienia.  
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60 pkt., oferty następne 
będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

C = [C min / C bad] x 60 
gdzie: 

    C - liczba punktów za cenę ofertową 
     C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
    C bad - cena oferty badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona  
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matema-
tycznych. 

Ad. 2 Gwarancja na meble  
Za utrzymanie gwarancji na poziomie 24 m-cy – 30 pkt. 
Za udzielenie gwarancji   –  36  m-cy - 35 pkt. 
Za udzielenie gwarancji   –  48  m-cy - 40 pkt. 

(Wykonawca może zaoferować gwarancję max. na poziomie 48 miesięcy) 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
15.2. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 
15.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

       16.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DO-
PEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  
w art. 93 ustawy Pzp. 
16.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wy-
boru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub bra-
ku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności lub wydajności, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) unieważnieniu postępowania, 
16.4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty lub 
unieważnieniu postępowania. 
16.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spo-
śród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że za-
chodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

17.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwy-
konawcy. 
18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy. 
18.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wyka-

        17.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WY-
KONANIA UMOWY

       18. PODWYKONAWCY
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zania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
19.2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotych-
czasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać doko-
nana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienno-
ści lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej 
b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy spowodo-
wana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwot-
nie w umowie lub umowie ramowej 
c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca  
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia do-
tychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia wa-
runki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie po-
ciąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 
d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie w przypadku zamówień na dostawy 
19.3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brz-
mieniu 
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
c)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści 

       19. UMOWA
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d) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nie-
przewidziany pierwotnie w umowie 
e) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający  
z umowy 
f) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie. 

20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu za-
mówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej okre-
ślone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
20.2. Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom 
przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp): 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenie oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych 
w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
20.4. Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym 
do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

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

       20.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCY-
CH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

       21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:  
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1. administratorem danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną jest:  
Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowicach reprezentowany przez Panią Dyrek-
tor Agnieszkę Żak, 
Adres: ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice 
Adres poczty elektronicznej: zspjelcz@poczta.onet.pl 
Numer telefonu: (71) 318 88 71 
2. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: 
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu 
Laskowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia  
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.
00-02-316/18. Dostawa wyposażenia do pracowni językowej - prowadzonym w trybie prze-
targu nieograniczonego; 
3. odbiorcami danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną będą osoby lub pod-
mioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. 
poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
4. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną będą przechowywane, zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 
5. obowiązek podania przez wykonawcę będącego osobą fizyczną danych osobowych bezpo-
średnio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konse-
kwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną decyzje nie 
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
7. wykonawca będący osobą fizyczną posiada: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
 8. wykonawcy będącego osobą fizyczną nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakre-
sie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego za-
łączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu pu-
blicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

22.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) 

Załączniki do SIWZ: 
1. załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty; 
2. załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia; 
3. załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp /warunki udziału; 
4.załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp /podstawy wykluczenia; 
5. załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy; 
6. załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 
kapitałowej. 

       22. INNE
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