
                                                

                                                                                                                                      
 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
/SIWZ/ 

 
 
Modyfikacja 14.12.2018 

 
Przedmiot 
zamówienia: 

 
Dostawa wysokiej wierności symulatorów i multimediów do Katedry Pielęgniarstwa 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Poprawa 
jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz 
utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w 
Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
  

 

 
Numer 
zamówienia: 

 

ZP/1539/2018 
 

Jednostka 
prowadząca 
sprawę: 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych 
tel. (+4859) 8405 364 fax. (+4859) 8405 380 
e-mail: zampub@apsl.edu.pl  

 
Tryb udzielenia 
zamówienia: 

 
przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
 

 
Wspólny słownik 
(CPV): 
 

 

34152000-7- Symulatory szkoleniowe 
38970000-0- Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
30231300-0 - Monitory ekranowe 
32240000-7 - Kamery telewizyjne 
32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe 
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny  
 
 
 

 

 
Zatwierdzenie: 

Słupsk, dnia 14.11.2018 r.   

         

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

                                                                                                    /REKTOR/  
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-radiowy-telewizyjny-komunikacyjny-telekomunikacyjny-i-podobny-2450
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: 
      Akademia Pomorska w Słupsku 
      ul. Arciszewskiego 22a 
      76-200 Słupsk (godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986) zwanej dalej pzp.  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wysokiej wierności symulatorów i multimediów do Katedry 

Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Poprawa 
jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-
0089/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie poniżej opisanych części od 1 do 2.  

CZĘŚĆ I:  DOSTAWA WYSOKIEJ WIERNOŚCI SYMULATORÓW 

a) Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – 1 szt. 

b) Wysokiej klasy symulator dziecka – 1szt. 

c) Wysokiej klasy symulator noworodka – 1 szt. 

CZĘŚĆ II: DOSTAWA OTOCZENIA SYMULACYJNEGO - MULTIMEDIÓW 

a) Oprogramowanie do sterowania systemem telewizyjnym- 1 szt. 

b) Stacja robocza (do obsługi systemu): - 1szt. 

c) Oprogramowanie do compositingu wideo/ rejestracji materiału – 1szt. 

d) Monitor – LED – 3szt. 

e) Profesjonalny mikser telewizyjny – 1szt. 

f) Telewizyjna kamera zrobotyzowana – 4szt. 

g) System przekazywania dźwięku na wybraną salę (interkom) – 1szt. 

h) Mikrofony przewodowe – 4szt. 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia: 

a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 
przedmiotem praw osób trzecich, 

b) był wyprodukowany po 1 stycznia 2018 oraz spełniał minimalne wymagania techniczne wyszczególnione 
w opisie przedmiotu zamówienia 

c) posiadał deklaracje zgodności CE lub certyfikat CE (dotyczy sprzętu, który podlega oznakowaniu CE), 
potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym. Zamawiający dopuszcza równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający siedzibę 
w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ww. dokumenty należy 
dostarczyć Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego.  

 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
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a) udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia wyszczególniony w załącznikach nr 2 do SIWZ. 
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w 
rozdz. XIII SIWZ.  

b) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dokonał wniesienia, 
rozpakowania, ustawienia oferowanego przedmiotu zamówienia, 

c) przedstawił w swojej ofercie Opis – informację o oferowanym sprzęcie z podaniem producenta, 
modelu, oznaczeń według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

d) przeszkolił pracowników obsługujących sprzęt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla instruktorów, nauczycieli, pracowników 
obsługi technicznej w zakresie: 

- obsługi oprogramowania, 

- tworzenia scenariuszy symulacyjnych,  

- prowadzenia symulacji medycznej, 

- prowadzenia debriefingu, 

- technicznych i softwarowych zasad użytkowania  symulatorów,  

- przygotowania środowiska symulacyjnego do zajęć,  

- zasad zabezpieczania technicznego symulatorów i środowiska  symulacyjnego. 

 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do gwarancji zawarto 
w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 

7. Wszelkie zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazujące na typ, znaki towarowe 
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy 
własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, 
oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w 
zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez 
Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane 
wyroby są równoważne spoczywa na wykonawcy. 

8. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia: 
Cz.1. 65 dni od daty zawarcia umowy 

 

Cz.2 65 dni od daty zawarcia umowy  

 

Miejsce realizacji zamówienia:  
Akademia Pomorska w Słupsku 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Katedra Pielęgniarstwa 
ul. Kozietulskiego 6 
76-200 Słupsk 
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IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym 

zakresie. 
 

2. Podstawy wykluczenia 

1) Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych ustawie Pzp zgodnie z art. 24 
ust. 1 pkt.: 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, 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 przestępstwo, o którym mowa 
w pkt. 13); 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 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; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
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22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2) Wykluczenie wykonawcy nastąpi: 
a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa: 

 w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  

 w art. 24 ust. 1 pkt 15, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
 

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne. 
 

3) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy pzp, 
tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615); 

 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub                          
ust. 5 pkt. 1) 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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.  

3. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów 
oceny ofert, określonych w rozdziale XIII, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale V oświadczenia i dokumenty. 
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V.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU  

1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.   

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt. 1) powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 
ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do 
wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  
dokumentów, o których mowa: 

a) w ust. 3 pkt. 1) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej        
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

b) w ust. 3 pkt. 2)  powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu 
winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.  
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,             
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,      
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wymagania podstawowe 

1) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu 

2) Korzystanie z portalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.  
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 

4) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

5) Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy; 

6) W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) 
niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty 
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

2. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie 
danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w 
oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym . 

2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SIWZ, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której 
mowa w pkt. 3) powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) 

6) Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożeni, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 
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8) W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz                   
z tłumaczeniem na język polski. 

 
9) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie 

załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści                        
z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

10) W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
3. Zawartość oferty: 

1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1                     
do SIWZ. 

b) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik             
nr 1.1 do SIWZ; 

c) szczegółowy opis oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ- dokument ma 
umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XIII SIWZ 

d) oświadczenia JEDZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1-2 niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;  

e) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna  

f) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 6) SIWZ opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

g) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy 
jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być 
przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt. 6) SIWZ dla pełnomocnictwa.  

4. Udostępnianie 

1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia  
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawna część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

2)  Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po 
dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,               
z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 

3) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

a) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 
protokołu lub/i załączników do protokołu, 

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy 
protokół lub/i załączniki do protokołu. 

5. RODO 

1) 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

1rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
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a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, 

ul. Arciszewskiego 22a , 76-200 Słupsk; 

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/1539/2018.  

c. 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 z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;  

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

e. 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;  

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

g. posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

 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;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

h. nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 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.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

2. Kwota wadium została określona w wysokości:  

Część I:          8000,00 zł.       (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

Część II:         2000,00 zł.        (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

 

3.  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3)  gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275, z późn. zm.). 

 
Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:    

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk,  Bank PEKAO, nr konta 49 1240 3770 
1111 0000 4497 0275 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków na rachunek 
Zamawiającego) z dopiskiem: 

 
Wadium w przetargu Nr ZP/1539/2018, Część……… 

       
5. Kopię dokumentu, potwierdzającego wpłatę wadium należy załączyć do oferty (jako załącznik). 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem Miniportalu– 
Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. VI SIWZ 
– z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. 
wystawcę gwarancji/poręczenia.  

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w wymaganej formie oraz wysokości zostanie wykluczony z 
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. W przypadku tym Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn  leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust 1,  
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu pod adresem:   

 https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie najpóźniej do dnia 10.01. 2019r.  do godz. 10
00

. 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godzinie 10
30

 w Sali nr 59 Wydział Filologiczno- Historyczny 
przy  ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.apsl.edu.edu.pl informacje dotyczące: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

X. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI  

    (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 

 

1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu  

http://miniportal.uzp.gov.pl/,  https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Iwona Zagdan, Justyna Ziegert, email: zampub@apsl.edu.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 

na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są 

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami o których mowa w rozdz.VI za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy Akademia Pomorska w Słupsku, 

adres skrzynki ePUAP uzupełni się automatycznie) i udostępnionego również na miniPortalu.  

9. Składanie pozostałych dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień (innych niż wskazane w pkt 8) oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się się numerem 

ogłoszenia (TED)  

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej 

zampub@apsl.edu.pl.   

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są 

przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.  Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców . 

 

 

 

http://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zampub@apsl.edu.pl
mailto:zampub@apsl.edu.pl


  

12 | S t r o n a  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – nr sprawy ZP/1539/2018 
 

XI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu 
rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania z uwzględnieniem wszystkie opłat i podatków, ze 
szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ oraz koszty 
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.   

3. Cena brutto zawiera w szczególności: 

 cenę netto przedmiotu umowy, 

 koszt transportu, dostawy i ubezpieczenia do bezpośredniego odbiorcy, 

 wniesienie, rozładunek, ustawienie wyposażenia oraz uruchomienie 

 szkolenie z obsługi sprzętu wymienione w pkt. II.5.d)  

 serwis gwarancyjny, 

 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
 

4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania- 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę)  

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

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

UWAGA!  W przypadku komputerów stacjonarnych oraz monitorów Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art.83 ust. 1 pkt26 lit. a) ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11 marca2004r. (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami), pod 
warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający 
przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury 
korygującej. 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ  PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia 
między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

 
CZĘŚĆ I:  
 

Kryterium Maksymalna liczba punktów 

Cena brutto „C” 60 

Okres gwarancji „G” 20 

Parametry techniczne „P” 20 

Razem  100 
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Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
a) „cena brutto - C” – ocena ofert i obliczenie punktów w danym kryterium zostanie dokonana w 

oparciu                                  o następujący wzór: 
C = (C min / C x ) x 60 

gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „cena brutto” 
 C min  - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx   - cena oferty badanej 
 
b) „Okres gwarancji - G” – wartość punktowa dla tego kryterium będzie obliczana w następujący 

sposób:   

Okres gwarancji 
/w latach/ 

 

Wartość punktowa 

3 lata 
 

0 pkt. 

4 lata 
 

10 pkt.  

5 lat i więcej  
 

20 pkt  

 

Minimalny okres gwarancji musi wynosić  3 lata. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 3 lata oferta zostanie odrzucona.  

W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu gwarancji Zamawiający uzna iż Wykonawca 

oświadcza, że termin gwarancji wynosi 3 lata.  

Przy zaoferowaniu gwarancji dłuższej niż 5 lat Wykonawca otrzyma maksimum punktów przywidzianych 

w tym kryterium, zaś do umowy zostanie wpisana gwarancja wynikająca ze złożonej oferty.  

 

 
c) „Parametry techniczne – „P” – wartość punktowa dla tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o poniższą 
punktację: 
 
 

„parametry techniczne P” 
/w punktach/ 

Wartość punktowa 

1-4 5 pkt. 

5-8 10 pkt. 

9-12 15 pkt 

13-15 20 pkt. 

 
 
 
CZĘŚĆ II:  
 

Kryterium Maksymalna liczba punktów 

Cena brutto „C” 60 

Okres gwarancji „G” 40 

Razem  100 

 
 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
a) „cena brutto - C” – ocena ofert i obliczenie punktów w danym kryterium zostanie dokonana 

 w oparciu o następujący wzór: 
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C = (C min / C x ) x 60 

gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „cena brutto” 
 C min  - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx   - cena oferty badanej 
 
b) „Okres gwarancji - G” – wartość punktowa dla tego kryterium będzie obliczana w następujący 

sposób:   

Okres gwarancji 
/w latach/ 

 

Wartość punktowa 

1 rok 
 

0 pkt. 

2 lata 
 

10 pkt.  

3 lata   
 

20 pkt. 

4 lata i więcej 
 

40 pkt. 

 

Minimalny okres gwarancji musi wynosić  1 rok. 

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 1 roku oferta zostanie odrzucona.  

W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu gwarancji Zamawiający uzna iż Wykonawca 

oświadcza, że termin gwarancji wynosi 1 rok.  

Przy zaoferowaniu gwarancji dłuższej niż 4 lata Wykonawca otrzyma maksimum punktów przywidzianych 

w tym kryterium, zaś do umowy zostanie wpisana gwarancja wynikająca ze złożonej oferty.  

 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższym wynikiem będącym 

sumą ceny brutto oraz pozostałych kryteriów - opisanych powyżej.  

4. Obliczenia w kryterium dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu. 

5. Jeżeli zostanie złożona 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 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę zobligowany jest 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z 
treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Projekt umowy w załączeniu – załączniki nr 4 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Umowa z 
Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w 
przepisach art. 94 ust. 1 pkt. 1) pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pzp. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), 
Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa: 
a) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, 
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b) oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta,  
c) oznaczenie czasu trwania umowy, 
d) oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką 

korespondencję oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzić będzie z upoważnionym 
reprezentantem konsorcjum, 

e) określenie sposobu ustania umowy konsorcjum. 
 

 

XV .  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

XVI. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec  Zamawiającego za jego działania i zaniechania.  

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 
 

XVII .  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy -Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy -Prawo 
zamówień publicznych –„Środki ochrony prawnej”.  

 
 
Wykaz załączników: 
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1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy 
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia 
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1ustawy pzp ( JEDZ)  
5. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy 

 
 
 
 
 
 
 


