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SIWZ na dostawę mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie powiatu
dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający – Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska;
Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia;
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1986);
Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
SPIS TREŚCI
I. Nazwa i adres Zamawiającego
II. Tryb udzielenia zamówienia
III. Opis przedmiotu zamówienia
IV. Termin wykonania zamówienia
V. Warunki udziału w postępowaniu, w tym Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
VIII. Wymagania dotyczące wadium
IX. Termin związania ofertą
X. Opis sposobu przygotowania oferty
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
XV. Wymagania dotyczące 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
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
XVIII. Informacja o podwykonawstwie
XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1) Formularz ofertowy – 1a, 1b, 1c (dla każdej części osobno)
2) Formularz cenowy – 2a, 2b, 2c (dla każdej części osobno)
3) Opis przedmiotu zamówienia – 3a, 3b, 3c (dla każdej części osobno)
4) Projekt umowy – 4a, 4b, 4c (dla każdej części osobno)
5) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – 5a, 5b, 5c (dla każdej części
osobno)
6) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – 6a, 6b, 6c (dla każdej części osobno)
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – 7 (dla każdej części osobno)
8) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 8a, 8b, 8c (dla każdej części osobno)
9) Wykaz dostaw – 9
10) Oświadczenie o legalności oprogramowania - 10
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
1) Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36; 58-200 Dzierżoniów;
2) telefon: 74 81 08 431; e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl

3. Adres strony internetowej: http://www.stowarzyszeniezd.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Postępowanie prowadzone jest w celu udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp.
3) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego
szuka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer i nazwa
Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –
konkursy horyzontalne.
4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 91a- 91e ustawy Pzp.
5) Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza w przetargu nieograniczonym
zastosowanie tzw. procedury odwróconej.
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8) Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami.
9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
10) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
11) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :
- Biuletyn Zamówień Publicznych.
- strona internetowa Zamawiającego - http://www.stowarzyszeniezd.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
12) Postępowanie oznaczone jest jako: SZD/ZP/12/2018
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe
oznaczenie.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych:
a) CZĘŚĆ I – Meble;
b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny;
c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik nr 3a, 3b, 3c do
niniejszej SIWZ.
3) Rozwiązania równoważne
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Zamawiający używając w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, handlowych, znaków
towarowych itp. ma na celu wskazanie standardów jakościowych, technicznych
i funkcjonalnych produktu. Tym samym Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,
o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W takim
przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany
przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi
parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Użyte w opisie „np.
marka/towar/producent” ma stanowić jedynie ułatwienie dla Wykonawcy, który nie musi
wybierać tych marek/producentów/towarów. Zabieg ten ma na celu głównie usprawnienie
procesu postepowania, dając ogólny pogląd Wykonawcom i Zamawiającemu na specyfikację
zamawianego sprzętu.
4) Do formularza ofertowego (załącznik nr 1a, 1b, 1c) należy dołączyć prawidłowo wypełniony
formularz cenowy (załącznik nr 2a, 2b, 2c).
5) Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,
nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny, funkcjonujący bez
żadnych zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne
certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (odpowiednie dla danego
przedmiotu zamówienia), które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem
protokołu odbioru. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu
i stosowania w krajach UE.
6) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać:
instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję, licencje, certyfikaty i atesty (odpowiednie dla
danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia).
7) W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie
i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania
dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.
W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego
oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego
dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego
oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych
certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności
do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych
i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną
przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. Wykonawca przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści zgodnie z załączonym
wzorem (załącznik nr 10).
8) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (także wniesiony do odpowiedniej pracowni)
przez Wykonawcę do szkoły, w której znajduje się pracownia i zainstalowany lub
zamontowany zgodnie z jego charakterem i właściwością. W związku z powyższym koszt
dostawy i montażu należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów.
Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
9) Miejscem realizacji zamówienia są szkoły z powiatu dzierżoniowskiego (zgodnie
z załącznikiem nr 3a, 3b, 3c) :
a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów;
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b) II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Garncarska 1, 58-200
Dzierżoniów;
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, ul. Szkolna 12, 58-116 Mościsko;
d) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie,
ul. Nowowiejska 64, 58-200 Dzierżoniów;
e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach, ul. Bielawska 58, 58-262 Ostroszowice;
f) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, ul. Bolesława Chrobrego 25,
58-230 Niemcza;
g) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej, ul. Ślężna 1, 58-214 Oleszna;
h) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 7,
58-200 Dzierżoniów;
i) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5,
58-260 Bielawa;
j) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 47;
k) Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Boh. Westerplatte
w Dzierżoniowie, os. Błękitne 25, 58-200 Dzierżoniów;
l) I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie, ul. marsz. Piłsudskiego 24,
58-200 Dzierżoniów;
m) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, ul. Ślężna 1A, 58-210 Łagiewniki;
n) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej, ul. Główna 50,
58-241 Piława Dolna;
o) Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, ul. Kościuszki 1,
58-240 Piława Górna.
Dostawy nastąpią w terminie uzgodnionym przez strony.
10) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję. Zamawiający
wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji (dla sprzętu elektronicznego i mebli) od
dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że w opisie przedmiotu
zamówienia został wskazany inny termin gwarancji. Dla pomocy dydaktycznych jeżeli
Wykonawca nie określi okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela
24 miesięcznego okresu gwarancji, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych w których okres
gwarancji jest podany w opisie produktu.
11) Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
12) Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamówienia
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
a) Meble:
- 39130000-2 Meble biurowe
- 39134000-0 Meble komputerowe
- 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
b) Sprzęt elektroniczny:
- 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały
- 30200000-1 Urządzenia komputerowe
- 30213100-6 Komputery przenośne
- 30213000-5 Komputery stacjonarne
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- 32322000-6 Urządzenia multimedialne
- 38651000-3 Aparaty fotograficzne
- 38652100-1 Projektory,
- 30232110-8 Drukarki laserowe
- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
c) Pomoce dydaktyczne:
- 39162100-6 Pomoce dydaktyczne
- 39162000-5 Pomoce naukowe
- 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego
- 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
- 37524100-8 Gry edukacyjne
- 39162200-7 Pomoce i artykuły szkolne
- 22111000-1 Podręczniki szkolne
- 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
13) Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania stawki VAT 0% na przedmiot
zamówienia dotyczący: zestaw komputerowy stacjonarny, drukarki.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28 dni od daty podpisania
umowy.
2) Terminem wykonania zamówienia jest data potwierdzenia zakończenia zadania w protokole
odbioru sprzętu z montażem.
3) Termin wykonania niniejszego zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i zostanie
podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej - jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali:
- w przypadku CZĘŚCI I zamówienia – co najmniej jedną dostawę mebli, której wartość była
nie mniejsza niż 15.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).
- w przypadku CZĘŚCI II zamówienia – co najmniej jedną dostawę urządzeń
multimedialnych/komputerów, której wartość była nie mniejsza niż 200.000,00 złotych brutto
w ramach jednego kontraktu (umowy),
- w przypadku CZĘŚCI III zamówienia – co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych,
której wartość każdej była nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednego
kontraktu (umowy).
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1) 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 spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale
V pkt. 2 lit. 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 rozdziale
V.a. pkt. 2) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie wtedy gdy:
a) 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 (załącznik 7a,7b,7c do
SIWZ).
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6
ustawy Pzp.
6) Wykonawcy, którzy nie wykażą się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V.b. OFERTY WSPÓLNE
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
wstępne, o których mowa w rozdziale VI SIWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz – wobec każdego z nich - brak podstaw wykluczenia.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy
z Wykonawców (załącznik nr 8a, 8b, 8c do SIWZ).
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5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
V.c. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.
5 USTAWY PZP
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
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. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ar. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
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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
Pzp, 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.
9) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
10) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
11) Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 4.
12) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
13) Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
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 oświadczenia
w zakresie wskazanym w załączniku nr 5a, 5b,5c i 6a, 6b, 6c do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach 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 oświadczenia
o których mowa w rozdziale VI pkt. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zmówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w rozdziale VI
pkt 1) niniejszej SIWZ.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa
w rozdziale VI pkt. 1) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1) niniejszej SIWZ.
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5) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) 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:
a) Wykaz potwierdzający wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy w zakresie:
- w przypadku CZĘŚCI I zamówienia mebli, której wartość była nie mniejsza niż 15.000,00
złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy). (Załącznik nr 9 do SIWZ);
- w przypadku CZĘŚCI II zamówienia urządzeń multimedialnych/komputerów, której
wartość była nie mniejsza niż 200.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy).
(Załącznik nr 9 do SIWZ);
- w przypadku CZĘŚCI III zamówienia pomocy dydaktycznych, której wartość każdej była
nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednego kontraktu (umowy). (Załącznik
nr 9 do SIWZ).
b) Dowody potwierdzające (poświadczenia), że wykazane w Załączniku nr 9 do SIWZ dostawy
zostały wykonane należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców).
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS
potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców).
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej części (pkt. c i d), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.
8) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lit. c), d),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
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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 (Załącznik 8a, 8b, 8c do SIWZ – grupa
kapitałowa - będzie udostępniony do pobrania w dniu zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.
1126).
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. pkt. 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
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1) Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy
składaniu ofert z powodu braku specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla
Zamawiającego;
2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie 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 Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ oraz nazwą części zamówienia.
4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl.
5) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje
zapytania w jednej z w/w form. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
związane z prowadzonym postępowaniem, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie
terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Odpowiedź zostanie
przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
Wszystkie zapytania i odpowiedzi zostaną umieszczone również na stronie internetowej
Zamawiającego (http://www.stowarzyszeniezd.pl).
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego
z uczestników postępowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdy
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zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
7) Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
8) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej.
10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Pan Marcin Pawełek – Dyrektor Biura – tel. 74 81 08 431;
2) Pani Marzena Tęcza – pracownik Biura tel. 74 81 08 431.
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. Zmawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą - 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Dokumenty składające się na ofertę:
a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik 1a, 1b, 1c do SIWZ w zależności na którą
część Wykonawca składa ofertę;
b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1) niniejszej SIWZ - Załącznik 5a, 5b ,5c
oraz 6a ,6b, 6c do SIWZ w zależności na którą część Wykonawca składa ofertę;
c) Formularz cenowy – Załącznik nr 2a, 2b, 2c do SIWZ w zależności na którą część
Wykonawca składa ofertę;
d) W formularzu cenowym (Załącznik nr 2a, 2b, 2c do SIWZ w zależności na którą część
Wykonawca składa ofertę) w kolumnie nr 5 należy wpisać nazwę/typ/model szczegółowo
każdego urządzenia wymienionego w danym wierszu. Jeżeli w danym wierszu znajduje się
kilka przedmiotów to należy wpisać nazwę/typ/model każdego przedmiotu. Ponadto, jeżeli
w danej pozycji występuje mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT to w kolumnie
nr 9 – stawka podatku VAT – należy wpisać „odwrotne obciążenie VAT”.
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UWAGA – W przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT Wykonawca
(w danej pozycji) nie dolicza do wartości netto wartość podatku VAT, który Zamawiający ma
obowiązek rozliczyć.
2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca składał oferty na każdą część oddzielnie
(minimum jedna oferta, maksimum trzy oferty) a każda oferta winna zawierać wszystkie
dokumenty opisane w części VI SIWZ.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część. Oferta powinna być napisana
w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie (opakowaniu),
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Nie stanowi tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca może
zastrzec składane wyjaśnienia/uzupełnienia, ale musi udowodnić (dowody należy złożyć wraz
z uzupełnieniem lub wyjaśnieniem), że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku gdy Wykonawca nie udowodni, że złożone dokumenty nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w ramach ww. przepisów, zastrzeżenie będzie nieskuteczne.
4) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty
złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzą „ZA ZGODNOSĆ Z ORYGINAŁEM”
i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zaleca się, by każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.
Zaleca się również by wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całość. Wszelkie poprawki
lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro
„Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów, do dnia
03.01.2018r. do godz. 10.00.
6) Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, nr domu, lokalu,
miejscowość, nr kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę.
7) Oferta powinna być zaadresowana w sposób niżej podany:
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska
Rynek 36
58-200 Dzierżoniów
Oferta w postępowaniu na dostawę p.n.:
Dostawa dla szkół na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu
„Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”
CZĘŚĆ ……………
Nie otwierać przed dniem 03.01.2018r. przed godz. 10.15.
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8) Wykonawca potwierdzi złożenie oferty w rejestrze. Oferta zostanie w jego obecności
oznakowana datą i godziną oraz opatrzona pieczęcią Zamawiającego.
9) Wykonawca może zmienić złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj.
w dwóch opakowaniach (zewnętrznym i wewnętrznym), odpowiednio oznakowanych
z dopiskiem „ZMIANA”.
10) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
„Zmiana” oferty) z napisem na zewnętrznym opakowaniu „WYCOFANIE”.
Opakowania oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
12) Opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
13) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14) SIWZ dostępna jest drogą elektroniczną lub można ją odebrać osobiście w siedzibie
Zamawiającego, po uprzednim złożeniu wniosku lub za zaliczeniem pocztowym. SIWZ
zostanie przekazana zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy Pzp.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów nie później niż do
dnia 03.01.2018r. do godz. 10.00.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
3) 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.
4) Zamawiający bezzwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
5) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający
poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałych
kryteriów oceny ofert.
6)
Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
http://www.stowarzyszeniezd.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, termin realizacji zamówienia, termin płatności;
d) udostępni załącznik 8a, 8b, 8c do SIWZ (grupa kapitałowa).
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia,
wymagane opłaty, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2) Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Niedoszacowanie, pominiecie lub
nienależyte zapoznanie się z przedmiotem i zakresem zamówienia nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Wynagrodzenie
ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji usługi.
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3) Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich (PLN).
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić
Zamawiającego w trybie określonym w rozdziale VII SIWZ.
4) 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, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym założenia
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności
w zakresie opisanym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
6) Ceny w ofercie należy przedstawić na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1a,1b, 1c).
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić także formularz cenowy (załącznik nr 2a,2b, 2c do
SIWZ).
7) Formularz cenowy należy uzupełnić przez wpisanie cen jednostkowych netto, wartości
ogółem netto (zł) (cena jednostkowa netto x ilość), stawki VAT (%), wartości ogółem brutto
(zł) (wartość ogółem netto + podatek VAT). Wartość łączną zamówienia należy wpisać
w ostatnim wierszu formularza cenowego (w miejscu do tego przeznaczonym). Wartość
wpisana do formularza ofertowego powinna pokrywać się z prawidłowo obliczoną
wartością z formularza cenowego.
PAMIĘTAJ ! PODCZAS SPORZĄDZENIA OFERTY NALEŻY PRAWIDŁOWO
PRZELICZYĆ WSZYSTKIE WARTOŚCI (ZGODNIE Z POWYŻSZYMI
ZASADAMI).
8) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą VAT podaną
w formularzu ofertowym.
9) Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Stawkę VAT
Wykonawca ma obowiązek ustalić na dzień składania ofert.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena – 60 %
Termin realizacji zamówienia – 30 %
Termin płatności – 10 %
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2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium
Zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.
Jeden punkt równa się 1% wagi kryterium.
Punkty obliczane są w następujący sposób:
a) PC – Cena (60%)
najniższa cena
PC = ------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty
b) PR- Termin realizacji zamówienia (30 %)
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z zadeklarowanym przez
Wykonawcę terminem realizacji zamówienia zawartym w formularzu ofertowym.
W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Termin realizacji zamówienia”
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Punkty w w/w kryterium są obliczane w następujący sposób:
a) 30 punktów za termin wykonania – 7 dni od dnia podpisania umowy
b) 20 punktów za termin wykonania – 14 dni od dnia podpisania umowy
c) 10 punktów za termin wykonania – 21 dni od dnia podpisania umowy
d) 0 punktów za termin wykonania – 28 dni od dnia podpisania umowy
c) PT- Termin płatności (10 %)
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z zadeklarowanym przez
Wykonawcę terminem płatności zawartym w formularzu ofertowym. W przypadku nie
uzupełnienia w druku oferty pola „Termin płatności” Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Punkty w w/w kryterium są obliczone w następujący sposób:
a) 10 punktów za termin płatności – 21 dni
b) 5 punktów za termin płatności– 14 dni
c) 0 punktów za termin płatności – 7 dni
3) Wskazania najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa, po uprzednim
sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny wymienionego
powyżej.
4) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, które zgodnie z powyższymi kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny, terminu wykonania i terminu płatności,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91
ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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7) Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli zajdzie przesłanka z art. 93 ustawy Pzp.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże informacje
określone w art. 92 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcom, którzy złożyli oferty. Zamawiający
zamieści o tym informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
2) Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego.
3) Postanowienia ustalone w projektach umów nie podlegają negocjacjom.
4) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem/e-mailem albo 10 dni jeżeli
zostanie przesłana w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 punkt 1 lit. a, punkt 3 lit. a ustawy Pzp. Wybranemu
Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie według
wzoru (załącznik nr 9) – dotyczy wyłącznie części II sprzęt elektroniczny.
7) 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.
1) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY-PROJEKT UMOWY.
1) Zamawiający do SIWZ dołącza projekty umów (Załącznik do SIWZ nr 4a, 4b, 4c),
w których zostały określone warunki na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą dla
poszczególnych CZĘŚCI.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania w Formularzu ofertowym
(o ile dotyczy) przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podania przez Wykonawców firm podwykonawców.
3) Brak powyższego wskazania w ofercie - Zamawiający uzna, że Wykonawca całość
zamówienia wykona własnymi siłami – bez podwykonawców.
4) Regulacje dotyczące podwykonawców zawarto we wzorach umów.
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XIX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanych dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska,
Rynek 36, 58 – 200 Dzierżoniów, Tel. 74 81 08 431;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska jest Pan
Marcin Pawełek – Dyrektor Biura;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Wyposażenie dla szkół na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu
„Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”- Część I – meble; Część II – sprzęt
elektroniczny; Część III – pomoce dydaktyczne;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

Zatwierdzam
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
/…/ Dariusz Kucharski

Dzierżoniów, 12.12.2018r.
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