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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę wyposażenia 

do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 w Końskich” 

w projekcie POKL „Szkoła zawodowego sukcesu”  

(Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego)” 

 

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 125.000 euro 

  

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 w Końskich 

ul. Staszica 5, 26-200 Końskie, 

tel./fax. 41-372-69-41 

Strona internetowa: www.zsp1konskie.com 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

15.30 

 

 

http://www.zsp1konskie.com/
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U.10.113.759 ze zm.).  

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze 

zm.)  

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231); 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U.09.224.1796) 

d) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.09.224.1795). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Wspólny słownik zamówień publicznych: 

30231310-3 – wyświetlacze płaskie  

30213000-5 - komputery osobiste  

30213100-6 – komputery przenośne  

30232000-4 - sprzęt peryferyjny  

30200000-1 – urządzenia komputerowe  

30121200-5 - urządzenia fotokopiujące  

30232110-8 – drukarki laserowe  

38652100-1 – Projektory  

48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

30232100-5 Drukarki i plotery 

30232150-0 Drukarki atramentowe 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich wyposażenia w projekcie POKL 

„Szkoła zawodowego sukcesu” (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i 

jakości szkolnictwa zawodowego): 
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Stanowiska komputerowe szt.14 
Jednostka centralna –wymagania 

obudowa midi tower z zasilaczem 

płyta główna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora , 

procesor klasy x64, 4 rdzeniowy, o częstotliwości nie niższej niż 2900 MHz, pojemność 

pamięci cache L2 6144kb lub wyższa 

dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, prędkości obrotowej nie mniejszej niż 7200 

obr/min oraz pamięci podręcznej cash 16 MB, 

pamięć operacyjna nie mniejsza niż 4 GB DDR3, 

nagrywarka DVD DL +/-RW umożliwiająca nagrywanie technologią Double Layer,karta grafiki 

PCIExpres 16x (dopuszcza się zaoferowania karty zintegrowanej z płytą główną, lecz nie 

współdzielącej pamięci operacyjnej), o pamięci nie niższej niż 1 GB, wyjście analogowe D-Sub 

15 pin lub cyfrowe DVI odpowiednie dla oferowanego monitora LCD  

karta dźwiękowa min. 6cio kanałowa (może być zintegrowana), 

karta sieciowa 10/100/1000 Mbit, 

karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi, Słuchawki, Pendrive USB 8 GB 

czytnik kart pamięci „All In one” 

„certyfikat CE" na całą jednostkę. 

gwarancja: nie mniej niż 3 lata, serwis dostępny w Polsce. Wykonawca dostarczy dokument 

gwarancyjny. 

Monitor –parametry  

LCD o przekątnej ekranu nie mniejsza niż 21’’, dopuszczalny panoramiczny format 

obrazu rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080dpi, 

 kabel do podłączenia z komputerem  

 gwarancja: nie mniej niż 3 lata, serwis dostępny w Polsce. Wykonawca dostarczy dokument 

gwarancyjny 

Urządzenia peryferyjne  

klawiatura USB, standard QWERTY 

mysz optyczna USB 

 

Laptop szt.1 

Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, 2 rdzeniowy, 

taktowany zegarem co najmniej 2,60 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB. 

Przekątna ekranu: 15,6 cala.  

Typ ekranu: matowy (non-glare) HD. Nominalna rozdzielczość LCD:  

osiągająca wartość 1600 x 900 pikseli lub więcej.  

Pamięć operacyjna: pojemność nie mniejsza niż 4GB (1x4GB), z możliwością rozszerzenia do 

minimum 16GB.  

Dysk twardy: pojemność nie mniejsza niż 500GB. Prędkość obrotowa silnika niemniejsza niż 

7200 obr./min. 
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Napęd optyczny: umieszczony w obudowie, umożliwiający zapis i odczyt płyt CD i DVD.  

Moduł sieciowy: złącze RJ-45 (LAN 1Gbps).  

Wbudowane głośniki stereo. 

Porty USB: minimum 3.  

Złącza zewnętrzne: D-Sub (wyjście na monitor).  

Komunikacja bezprzewodowa obsługująca standardy IEEE 802.11 a/b/g/n.  

Inne wyposażenie: wbudowany mikrofon, kamera, bluetooth, wejście stereo  

mikrofonowe, wyjście stereo słuchawkowe. 

Urządzenia wskazujące: touchpad.  

System operacyjny: stabilna, polskojęzyczna wersja systemu operacyjnego w pełni 

obsługująca zainstalowaną pamięć, wraz z płytą instalacyjną na nośniku CD lub DVD wraz z 

licencją. Wykonawca DOPUSZCZA oprogramowania producenta sprzętu na nośniku CD lub 

DVD (tzw. Product Recovery) lub na ukrytej partycji umożliwiającej ponowną instalację 

systemu.  

Gwarancja: minimum 24 miesięczny okres gwarancji. Serwis urządzeń musi być realizowany 

przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta (załączyć do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie 

realizowany bezpośrednio przez Producenta lub przez wskazanego Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta). 

Czas pracy baterii: minimum 4 godziny przy korzystaniu z aplikacji biurowych. Wielkość 

Watogodzin nie mniejsza niż 55Wh. 

Kolor obudowy: czarny, szary, lub srebrny.  

Bezprzewodowa karta sieciowa.  

Czytnik kart pamięci.  

Klawiatura z powłoką antybakteryjną, odporną na zalanie cieczą, (układ US-QWERTY), min 83 

klawisze oraz wydzielona klawiatura numeryczna. 

Oferowany model laptopów musi: 

- znajdować się na liście kompatybilności z systemem operacyjnym Windows 7 

32bit/64bit (załączyć do oferty wydruk ze stronyWindows Logo'd Products List 

dostępnej pod adresem: https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl) 

- być objęty deklaracją zgodności CE (deklarację CE załączyć do oferty). 

- spełniać kryteria środowiskowe, w tym być zgodne z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.( załączyć do oferty oświadczenie 

producenta komputera). 

Mysz bezprzewodowa, optyczna 

Dodatkowo: torba do laptopa umożliwiająca przeniesienie urządzenia wraz z 

akcesoriami (zasilacz, mysz). 
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 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1 

 Właściwości urządzenia: 

 Rodzaj: kolorowa 

 Wyświetlacz dotykowy: tak 

 Pamięć: 128MB 

 Kompatybilność z TWAIN 

 Drukowanie: 

 Technologia druku: atramentowa 

 Obsługiwane formaty: A3, A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, Postcard, koperty 

 Rodzaj nośników: papier zwykły, papier fotograficzny, koperty 

 Automatyczny druk dwustronny: tak (do A4) 

 Prędkość druku: kolor 25, mono 33 

 Wkłady: 

 Liczba wkładów: 4 

 Rodzaj wkładu: wkłady atramentowe 

 Rozdzielone wkłady kolorowe: tak 

 Rozdzielczość skanowania: optyczna 2400x2400 dpi, Interpolowana 19200x19200 

dpi 

 Kopiowanie: zoom dokumentu: 25%-400% co 1% 

 Wejścia: 

 USB 

 10/100 Ethernet Base TX 

 802.11b wireless 

 Inne informacje: 

 Gwarancja producenta: min. 24 miesiące 

 Zawartość opakowania: Instrukcja obsługi w języku polskim, zestaw oryginalnych tuszy, 

dokumentacja, sterowniki, kabel USB 

 

Ploter szt.2 
Parametr: Wartośc: 

Typ drukarki: 36" drukarka wielkoformatowa - atramentowa - kolor 

Typ obudowy: Stacjonarny 

Paleta kolorów atramentu: 4 kolory atramentu - cyjan, madżenta, żółty, czarny 

Min. rozmiar kropli atramentu: 18 pl (czerń), 4 pl (kolor) 

Konfiguracja pojemnika z atramentem: 4 pojemniki (po jednym: cyjan, magenta, żółty, 

czarny) 

Technologia przyłączania: Przewodowa 

Interfejs: Równoległy, USB 

Rozdzielczość (wydruki czarno-białe): 2400 dpi x 1200 dpi 

Rozdzielczość (kolor): 2400 dpi x 1200 dpi 
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Standardowe języki drukarki: PCL 3, HP RTL, HP GL/2 

Zainstalowana pamięć RAM min: 160 MB  

Typy nośników: Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, 

papier fotograficzny  

rozmiar nośnika (standartowo): 1067 mm x 1897 mm 

Rozmiary nośników: A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), Roll A1 (61,0 cm x 45,7 m), 

610 x 1897 mm, 1067 x 1897 mm, A1 

Podajnik(i) nośników: Ładowanie ręczne - 1 rolki - Roll (106,7 cm x 45,7 m) 

Sloty rozszerzeń wszystkie (wolne): 1 ( 1 ) x EIO 

Pamięć: Połączenia 

Akcesoria w zestawie: Wałek 

Zgodny z Windows 7: Zgodny z Windows 7 

Zgodność z normami: CSA, BSMI, GOST, CCIB, NOM, PCBC, VCCI Class A ITE, CCEE, EMC, 

DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, RoHS 

Zasilacz: Zasilacz - wewnętrzna 

Wymagane napięcie: AC 230 V 

Wymagana częstotliwość: 50 Hz 

Energy Star: Tak 

 

Drukarka+ skaner A3 (urządzenie wielofunkcyjne) szt.2 

Specyfikacja  

Proces kopiowania: Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser 

System tonera: toner polimeryzowany - Simitri HD 

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.): Do 16 kopii/min 

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.): Do 9.1 kopii/min 

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.): Poniżej 8 sekund 

Czas nagrzewania (sek.): Poniżej 29 sekund 

Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600 dpi 

Skala szarości: 256 odcieni 

Kopiowanie wielokrotne: 1-99 

Format oryginału: A3 

Skalowanie: 50 - 200% w kroku co 1% 

Specyfikacja drukarki 

Rozdzielczość drukowania (dpi): 600 x 600 dpi 

Prędkość CPU kontrolera: 120 MHz 

Język opisu strony: GDI 

Systemy operacyjne: Windows 2000 ,Windows XP 32/64, Windows VISTA 32/64,Windows 7 

32/64, Windows Server 2003 32/64, Windows Server 2008 32/64 

Specyfikacja skanera: 

Rozdzielczość skanowania (dpi): Max.: 600 x 600 dpi 
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Tryby skanowania: TWAIN and WIA scan 

Specyfikacja systemu: 

Standardowa pamięć systemu (MB): 32 MB 

Standardowe interfejsy: USB 2.0 

Rozmiar papieru: A5-A3, możliwość własnego wyboru rozmiaru papieru 

Gramatura papieru (g/m²): 64-157 (g/m²) 

Pojemność papieru (arkusze): Standard: 250 arkuszy, Max.: 350 arkuszy 

Standardowe podajniki papieru: Taca 1: 250 arkuszy, A5-A3,ustawienia własne(90-297 x 

140-432 mm), 64-157 (g/m²) 

Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków: Średnio: 1700 stron 

Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków: Max.: 12000 stron 

Wydajność toneru Black: Do 11,000 stron 

Wydajność sekcji obrazowania Black: Do 55,000 stron 

Pobór energii: 230 V / 50Hz , Max. 800 W 

 

Projektor multimedialny szt.2 
Technologia ekranu: 5.8" LCD, w formacie 16:9 - precyzyjne odwzorowanie obrazu oraz 

doświetlenie rogów 

Rozdzielczość podstawowa: HD (1280 x 720) 

Obsługa: FullHD 1080P/ 1080i/720P/576p/576i/480p/480i obsługa HDMI 1.1,1.2,1.3, 

kompatybilne z DVI 1.0, SCART sygnał 

Jasność: 2600 ANSI lumenów 

Kontrast: 2000:1 

Wielkość obrazu: 25" do 250" (63cm - 635cm) + funkcja zoom sterowana pilotem 

Typy projekcji: Przód, tył, sufit, tył-sufit, funkcja rotacji obrazu H/V, korekcja trapezu 

Dostosowanie do koloru ściany: Korekcja barw i tonów umożliwiająca poprawne wyświetlenie 

obrazu na ścianie w kolorze innym niż biały 

Wyświetlane kolory: Pełna paleta 16.7 milliona kolorów - 24 bity / kolor 

Format obrazu: Wybór obrazu 4:3 / 16:9 

Moc i żywotność lampy: Panel LED min.120 Wat, 50 000 godzin ciągłej pracy !!! 

Źródła wyjściowe: Wbudowane dwa głośniki po 2 Waty 

Źródła wejściowe: USB 2.0 (do 32 GB), Czytnik kart (do 32 GB), HDMI, możliwość 

podłączenia dysku twardego (HDD/SSD).YPrPb/YCbCr, SCART, AV, S-VIDEO, VGA. 

Zoom obrazu: 16 stopni elektronicznej korekcji obrazu 

Sygnał video: PAL / NTSC / SECAM 

Napięcie i częstotliwość: 230V, 50Hz  

Obsługa plików i kodeków:  

Video: avi, mpg, dat, vob, div, mov, mkv, rm, rmvb, mp4, mjpeg, ts, trp, wmv, asf 

Audio: MP3, WAV, WMA, M4A, AAC 

Zdjęcia: JPEG, JPG, BMP, PNG 
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Tekst: TXT (przesuwanie tekstu pilotem, czcionka standardowa) 

Języki OSD (On-Screen Display): Polski  

Pilot zdalnego sterowania 

Kabel zasilający 

Gwarancja: Gwarancja min. 24 miesiące, serwis w kraju. 

 

Oprogramowanie do wykonywania kosztorysów szt. 1 
Program do kosztorysowania Norma PRO EDUKACYJNA 30stanowisk 

 

Oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych szt.1 
Autodesk Design Academy 2013 licencja 15stanowisk 

AutoCAD 

Autodesk Inventor Professional 

AutoCAD Mechanical 

AutoCAD Architecture 

AutoCAD Civil 3D 

Autodesk 3ds Max Design 

Autodesk Revit Architecture 

Autodesk Sketchbook Designer 

Autodesk Vault Basic 

 

2. Wszystkie poszczególne składniki wyposażenia objęte niniejszym zamówieniem 

powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2013 roku, nie używane, nie 

będące przedmiotem ekspozycji 

3. Wymagany okres gwarancji na każdy z wymienionych przedmiotów – nie krótszy 

niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. 

 

IV. Oferty częściowe i wariantowe i podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i częściowych. 

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.  

3. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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    V. Termin wykonania zamówienia 

Termin dostawy –  14 dni od daty podpisania umowy 

 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

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

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie,  -  

  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezaleznie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w tej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnym  do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych przedmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia” - „nie 

spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 

3 niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4. 

3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż 

PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości 

te zostaną przeliczone po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą 

wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie 

później niż w dniu, w którym upłynie termin składania ofert. 

 

 



 10 

 

 

2. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z 

art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, musi spełniać warunki, o których mowa  

w niniejszym rozdziale w pkt 1 ppkt 1), 2), 

Na potwierdzenie spełniania warunków, każdy podmiot składa oświadczenie i dokumenty 

wymienione w rozdz. VII pkt. 3 ppkt a); oraz w pkt 5 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniać warunki, o których mowa 

w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) i 4) 

6. Wykonawcy występujący wspólnie, składają łącznie oświadczenia i dokumenty 

wymienione 

w rozdz. VII pkt. 3 ppkt c), d) oraz w pkt 4 i 6 niniejszej SIWZ. 

7. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca współpracę podmiotów winna być zawarta na 

okres realizacji całości zamówienia publicznego i nie może być rozwiązana przed upływem 

terminu realizacji całości zamówienia oraz okresu gwarancji. 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie złożenia oferty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. nr 2 do niniejszej SIWZ; 

2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – 

według wzoru określonego w zał. nr 3 do niniejszej SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do 

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

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert,  

3. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik. 
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4. Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną) do 

reprezentowania 

w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona 

w formie spółki cywilnej. 

6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej 

  

 

8. Wymagana forma dokumentów: 

1) Dokumenty obce wymienione w pkt. 3 ppkt. b), - winny być złożone w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każda zapisana 

strona przedstawiająca niezbędną dla spełnienia warunków zamówienia stawianych przez 

Zamawiającego treść, winna być opatrzona klauzulą: za zgodność z oryginałem oraz 

czytelnym podpisem lub imienną pieczątką i podpisem (parafą) osoby uprawnionej (osób 

uprawnionych). 

2) W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości 

w inny sposób, może on żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu. 

3)  Dokumenty wymienione w pkt. 5 i 6 (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

 

VIII. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VII w pkt 3 ppkt 

b): składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w powyższym pkt. 1 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
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IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania sięz Wykonawcami 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą lub faksem 41-372-6941  

2. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów, o których mowa powyżej uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Wykonawca może pisemnie pocztą lub faksem zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 w Końskich, ul. Staszica 5, 26-200 Końskie, 

4. . Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później 

niż; na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej http://bip.konecki.wrota-

swietokrzyskie.pl/web/guest/zsp1_zamowienia_publiczne 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Damian Staromłyński – telefon 503808917  

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana 

wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ oraz zostanie 

przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, a także zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium 

 

 

 

 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/zsp1_zamowienia_publiczne
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/zsp1_zamowienia_publiczne
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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 niż 60 dni. 

 

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta może obejmować cały przedmiot zamówienia, bądź poszczególne zadania ujęte w 

niniejszej zamówieniu 

3. Do oferty winny być dołączone oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VII SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy 

odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi spełniać następujące wymogi: 

1)  musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie 

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, 

2) formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do 

niniejszej SIWZ muszą być podpisane przez upoważnionego/ych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, 

3) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane 

przez osobę upoważnioną; 

4) upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z 

innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę; 

5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo 

określające jego zakres; 

6) załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela Wykonawcy w następujący 

sposób: podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafka; 

7) pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

8) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 

umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta;  

9) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503; z późn. zm.), Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 

oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie.  
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XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. 

2. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy 

lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona napisem: 

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – OFERTA  

na dostawę wyposażenia w projekcie POKL 

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich”  

 

UWAGA! W przypadku braku tego opisu na opakowaniu oferty, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku. 

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 

w Końskich ul. Staszica 5, 26-200 Końskie - Sekretariat 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2013r. o godz. 10:00 

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie oferty, które wpłyną po terminie składania ofert. 

6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 

1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 

2. Zmiany dokonuje sie poprzez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona 

napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

3. Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania 

ofert. Wycofania oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony 

Zamawiającemu, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, co winno 

być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, a jeżeli taka konieczność 

zaistnieje – również pełnomocnictwem.  

 

7. Termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w 15.10.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  

w Końskich, ul. Staszica 5 – Biuro Projektu 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: 

a) imiona i nazwiska lub nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, 

b) informacje dotyczące ceny brutto oferty, 

c) termin wykonania, 

d) okres gwarancji, 

e) warunki płatności. 
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5. Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu 

ofert, na ich wniosek. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena, jaką Wykonawca zaoferuje za zrealizowanie zamówienia, powinna uwzględniać koszt 

dostawy instrumentów do siedziby Zamawiającego  w Końskich wraz z kosztami opłat 

celnych, opakowania, transportu i rozładunku. 

2. Cena oferty (na formularzu ofertowym) zawierać powinna cenę brutto, za realizację 

zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ i wzorem umowy. Cenę brutto należy 

podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XV. Kryteria i sposób oceny ofert 

1.  Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 

cena za realizację dostawy - waga kryterium 100%, gdzie 1% = 1 punkt 

2. Sposób oceny ofert: 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

            C min. 

C =  ------------       x  100 % 

            C bad. 

gdzie: 

C         – ilość punktów oferty badanej 

C min. – cena minimalna spośród ofert nie podlegających odrzuceniu  

C bad. – cena oferty badanej 

 

 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 5, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
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terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, 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, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostania 

zawarta.. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których 

mowa w powyższym pkt. 1, na stronie internetowej: http://bip.konecki.wrota-

swietokrzyskie.pl/web/guest/zsp1_zamowienia_publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego wskazanej w rozdziale I niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (o ile będzie dotyczyć); 

2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i złożenia ich 

pełnomocnictw, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 

4.Termin i miejsce podpisania umowy. 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1 

niniejszego rozdziału. 

 

 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia umowy 

1. Istotne postanowienia umowy, w tym  dotyczące zmian umowy zawarte są we wzorze  

http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/zsp1_zamowienia_publiczne
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/zsp1_zamowienia_publiczne
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