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 Nowy Dwór Gdański, 14.08.2018 r.       
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(-)  

mgr Justyna Jachimczyk-Miller 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
zwana dalej (SIWZ) 

 
 

 
Dostawa sprzętu komputerowego dla SOSW w Nowym Dworze Gdańskim 

w ramach projektu: Żuławska Akademia EduTIKacji 
 

w trybie  
 

przetargu nieograniczonego  
 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

 

tryb zgodny z art. 39 - 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej 
„ustawą PZP”  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
 

 
 

UWAGA! 
 

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim 

ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

E-mail:  kontakt@lexeconomica.eu 
Strona internetowa: http://soswndg.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 – 46 ustawy PZP. 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla SOSW w Nowym 
Dworze Gdańskim w ramach projektu: Żuławska Akademia EduTIKacji. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu: „Żuławska Akademia 

EduTIKacji”. 
3. Dostawa dokonywana jest w ramach projektu „Żuławska Akademia EduTIKacji” w ramach działania 

3.2. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.1., Jakość edukacji ogólnej. Projekt jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0085/15. 

4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części: 
 

4.1. Laptopy – 11 sztuk, o wymaganiach minimalnych jak niżej. Tam, gdzie podane są 

nazwy własne, Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania lub produkt 

równoważny (patrz uwagi pkt 6) 

11 laptopów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Przedmiot zamówienia musi być 

zgodny ze specyfikacją w poniższej tabeli lub równoważny o nie gorszych parametrach. 

LP Parametr lub warunek Wymagania minimalne 

1.  Procesor Minimum klasy Intel Core i5-7200U liczba rdzeni 2/4 

2.  Pamięć RAM RAM: minimum 4GB 

3.  
Maksymalna obsługiwana 

ilość pamięci RAM 
16GB 

4.  Dysk SSD 256GB lub HDD 1TB  

5.  
Wbudowane napędy 

optyczne 
Nagrywarka DVD+/-RW duallayer 

6.  Typ ekranu Matowy, LED 

7.  Przekątna ekranu Minimum 15,6” 

8.  Rozdzielczość ekranu Minimum Rozdzielczość 1920x1080 (fullhd) 

9.  Karta graficzna Zintegrowana typu Intel HD Graphics 620 

10.  
Wielkość pamięci 
współdzielonej 

Minimum 2GB 

11.  Dźwięk 

Zintegrowane głośniki stereo, 
Zintegrowany mikrofon, 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition 

Audio 



 

 3 

12.  Kamera internetowa Kamera internetowa minimum 1Mpix 

13.  Łączność 
LAN 10/100/1000 Mbps; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Moduł 
Bluetooth 

14.  Rodzaje wejść / wyjść 

USB 2.0 – min. 1szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) -  minimum 2 

szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 
1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-

in (wejście zasilania) - 1 szt. 

15.  Bateria Bateria: minimum 41 Wh, minimum 4-komorowy 

16.  
Zainstalowany system 

operacyjny 
Typu Windows 10 Pro PL (Wersja 64-bitowa) 

17.  Pakiet biurowy Minimum klasy MS Office 2007 

18.  Waga Maximum 1,9 kg (z baterią) 

19.  Inne 
Wydzielona klawiatura numeryczna, 

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

20.  Dołączone akcesoria 
Zasilacz, torba (pasująca na zamawiany laptop), mysz 
bezprzewodowa 

21.  Gwarancja Minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) 

22.  Kolor obudowy Czarny, srebrny (szary) lub srebrno (szaro)-czarny 

Dodatkowe wymagania: 

System operacyjny: Preinstalowany fabrycznie lub na płycie DVD w polskiej wersji językowej, 64-

bitowy zawierający:  
 polską wersję językową,  

 możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,  

 licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne 

instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez 

Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu. 

 oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod 
aktywacyjny. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub 

pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez 
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy 
własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - 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, które muszą być na poziomie nie 

niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane 
artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na 

składającym ofertę.  
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację zadania. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznego gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia (dotyczy dostaw), licząc od daty odbioru końcowego. Dłuższy okres gwarancji będzie 
punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ.  

9. Zamawiający korzystać będzie z uprawnień wynikających z instytucji rękojmi przez okres 3 

miesięcy po upływie okresu gwarancji. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne i 

niezbędne  do prawidłowego  przygotowania oferty. 
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i 
zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty. 
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12. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
13. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu przyszłej umowy, 

włącznie z kosztami własnymi wykonawcy jak również jego ewentualnych podwykonawców. 

14. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania 
i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. 
15. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Nazwa Kod 

Komputery przenośne 30213100-6 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.  

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1) Nie podlegają wykluczeniu 

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego 
wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów 

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

c) Zdolności technicznej i zawodowej  

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał należycie: 
- minimum 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto 

 
 
VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy 

PZP. 
 

1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę 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 2017 r. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 
2344 ); 

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do 

SIWZ. 
 

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z 
ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – wg wzoru na załączniku 3 do SIWZ. 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje 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. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego 
zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne 
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

 
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

a. Wykaz dostaw, w zakresie wskazanym w pkt V ust. 2 lit. c), wykazu dostaw lub usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – według 
wzoru załącznika nr 4 do SIWZ 

 
b. – według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. 

5. Dowodami o których mowa w pkt VII ust. 4 lit a) są: 
a. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych są wykonywane 

b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o którym mowa w ust. a. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Wykonawca, w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, 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 pkt 1) ustawy PZP.  
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego:  
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7. 
12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o 

niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na 

załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ. 
13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 

14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg 
wzoru na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

15. Podwykonawcy: 
a. Zgodnie z art. 36b ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców, 
b. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te 
usługi a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, 

c. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale V w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziele V Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 
17. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Oświadczenia muszą być składane w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

20. Dokument, o których mowa w pkt 18 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
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21. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt 18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 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. 

22. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 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) . W takiej sytuacji zaleca się aby 

Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 
oświadczenia się znajdują. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. 

oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej, za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia  oraz pełnomocnictw dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny 
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór 

Gdański 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: kontakt@lexeconomica.eu. Każdy dokument 

przesłany drogą elektroniczną musi zostać również dostarczony niezwłocznie do siedziby 
Zamawiającego w formie pisemnej.  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone 
w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
7. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

 dr Marcin Kępa – e-mail: kontakt@lexeconomica.eu 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
X. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku 
nr 2 do SIWZ,  

2) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
na załączniku nr 3 do SIWZ,  

3) ewentualne pełnomocnictwa, 

4) zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ – w przypadku powoływania się 
na zasoby podmiotu trzeciego. 

3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 
podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej). 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają 
oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty 

o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone 

w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
10. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie 

wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 
11. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
12. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 

13. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej na adres: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

Na kopercie należy umieścić: 

a. nazwę i adres wykonawcy,  
b. napis: Oferta „Dostawa sprzętu komputerowego dla SOSW w Nowym Dworze 

Gdańskim w ramach projektu: Żuławska Akademia EduTIKacji Nie otwierać 

przed dniem 23.08.2018 r. godz. 11:10”. 



 

 9 

14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 13,  

z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze 

do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
16. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do 

których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby 

dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.  
19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

20.  Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

21. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie SOSW w Nowym 
Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański (sekretariat).  

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2018 r. o godz. 11:10 w Starostwie Powiatowym w 

Nowym Dworze Gdańskim, ul. Gen. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, pokój 

9. 
4. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje; 

- nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- cenę oferty, termin wykonania zamówienia, zaoferowany okres gwarancji i warunki płatności 

zawarte w ofertach. 
8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym złożeniu wniosku 

o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu 
zamówienia z Wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 

wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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2. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, muszą być doliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 
netto, stawki VAT oraz ceny brutto. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 
prowadził 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. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
5. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium: cena – znaczenie 60% 

Kryterium: gwarancja – znaczenie 40%  

 

1. Kryterium: „cena” – znaczenie 60% 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego 
wzoru: 

                                          C min 

                                 X =               x 60 pkt 

                                           C O 

gdzie: 

X – wartość punktowa ocenianego kryterium 

C min – najniższa cena ze złożonych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium „cena”. 
 

2. Kryterium: „gwarancja” – znaczenie 40%  

 
Ocena punktowa w kryterium „gwarancja” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji jakości 

na przedmiot zamówienia (liczonego w miesiącach), licząc od daty odbioru ostatecznego (końcowego), 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według poniższego wzoru: 

 
                                            Gb 

                                 G =               x 40 pkt 

                                           Gmax 

 

gdzie: 
G – punktacja obliczona dla danej oferty (w miesiącach) 

Gb – okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) 

Gmax – najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
* Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego 
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
** Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku 
zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy. Punkty przyznane ofercie w tym kryterium zostaną 
obliczone jak dla okresu 60 miesięcy. 
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*** W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) pozycji dotyczącej 
„Gwarancji” poprzez Wykonawcę, Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium „Gwarancja” i przyjmuje minimalny 
okres gwarancji tj. 36 miesięcy.  

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium „gwarancja”. 

 
Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” i kryterium „gwarancja”. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w 

przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 
 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych w projekcie umowy. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI  
ustawy Pzp. 

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
 

XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ  
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: http://soswndg.pl 
3. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o 

wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest 

zobowiązany, publikuje na stronie http://soswndg.pl 
UWAGA: Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie 

integralna częścią SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są 
wiążące dla Wykonawcy.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie 
wyjaśnień, o którym mowa w pkt 1.  

 
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na 

podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XIV niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym 
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XIX niniejszej SIWZ. Przepisy 
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ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 
 

XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy PZP.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się  
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 

XXII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o zamówienie 

publiczne. 
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zastosował dialogu technicznego. 
9. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie 

zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
10. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, 

o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te 
wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

11. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  

i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 
93 ust. 1a ustawy PZP 

13. 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

komputerowego dla SOSW w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu: 

Żuławska Akademia EduTIKacji, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
 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, 
 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;   

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

 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 
** 
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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 
 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.  
14. Podmioty działające jako wykonawcy przetwarzający dane osobowe podmiotów współpracujących 

w celu uzyskania i realizacji przedmiotowego zamówienia tj. dane osobowe udostępnione przez 

podmioty trzecie, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, dane osobowe konsorcjantów, dane 
osobowe podwykonawców, zobowiązani są do spełnienia wobec nich obowiązku informacyjnego 

zgodnego z RODO. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Załączniki: 

 Formularz oferty (Załączniki nr 1 do SIWZ) 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 Wykaz dostaw (Załącznik nr 4 do SIWZ) 

 Wzór zobowiązania osób trzecich (Załącznik nr 5 do SIWZ) 

 Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 
 

 


