SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie klasyczne
w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości nie przekraczającej
kwoty 214 000 euro.

„Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli

Znak sprawy:I-ZP.271.1.2021
Wspólny Słownik Zamówień CPV :
CPV- 30213300-8 Komputer biurkowy
CPV- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemów informatycznych
CPV-39160000-1 Meble szkolne
CPV-30213100-6 Komputery przenośne
CPV- 32322000-6 Urządzenia multimedialne
CPV-42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
UMOWA NR: UDA RPSL.11.02.03 24 05 A 2 /19- 00
Dąbrowa Górnicza, dnia 15.02.2021 r.

I. Zamawiający
Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
Ul. Kosmonautów 8
41-303 Dabrowa Górnicza
NIP:6292230795
REGON: 277869938
Adres strony: http://zspdabrowa.pl/
e-mail: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na której udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://zspdabrowa.pl/
link do postępowania oraz ID postępowania; https://miniportal.uzp.gov.pl/ nr 24147d22-5089-

426a-aa7b-1e9e4f27783e
Adres skrzynki e-PUAP:/zsdabrowa/SkrytkaESP

II. Tryb postępowania przetargowego
• Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm) [zwanej dalej także
„pzp”].
• Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
• Do niniejszego postępowania bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz
rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. We wszelkich uregulowanych jak i
nieuregulowanych w niniejszej SWZ sprawach stosuje się przepisy tych aktów.

III. Użyte określenia:
• „Zamawiający” – Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
•

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji;

•

„SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;

•

„Ustawa” - z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019z późn. zm)

•

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawierana między
zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od
wybranego wykonawcy dostaw

•

” Wykonawca” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku dostawę
produktów, lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego

IV.

Określenie przedmiotu zamówienia

Zadanie Pt. . „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli dla potrzeb realizacji
projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”- w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

2.Zakres rzeczowy:
Część I zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu ICT do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I został określony w
załączniku numer 7 lit. A do niniejszej SWZ.
Część II zamówienia: zakup i dostawa mebli do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II został określony w
załączniku numer 7 lit. B do niniejszej SWZ.
3. Wymagania podstawowe: Dotyczy części I i II zamówienia
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty ICT, meble były fabrycznie nowe, wolne od
wad. Wszystkie dostarczone towary - muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty,

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawemdotyczy części I i II zamówienia
b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty/sprzęt są uszkodzone, bądź nie
odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów
technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, zamontowania,
uruchomienia, skonfigurowania

sprzętu w ramach części I zamówienia. Wykonawca

zobligowany jest do dostawy, transportu, wniesienia i złożenia mebli w ramach części II
zamówienia. Wykonawca winien zabrać ze sobą wszystkie odpady powstałe po rozłożeniu,
zamontowaniu sprzętu i/lub mebli.
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z
instrukcją w jęz. polskim
e) Równoważne rozwiązania techniczne.
-W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, ocen technicznych, ,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

-W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty
budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
-W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności
lub funkcjonalności, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może
odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z
europejską oceną techniczną, ze wspólną 14) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały
ogłoszone w Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1. specyfikacją techniczną, z normą
międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji
technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez
zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że obiekt budowlany,
dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone
przez zamawiającego.
- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z
jego opisem lub normami.
f) Gwarancja:
Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji producenta-dot. w szczególności komputerów
AIO, pozostałe sprzęty min. okres gwarancji jak wskazano w OPZ zał. Nr 7 lit.A, liczony od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego- dot. Części I zamówienia, 24 miesięcznej gwarancji
na część II zamówienia liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
g) Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieaktywowane nigdy wcześniej
na innym urządzeniu oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami
legalności. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być zaoferowane na rynek polski oraz
pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży Producenta.-dot. części I zamówienia
g) Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy: Zespół Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej
h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w
godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni
wcześniej o planowanym terminie dostawy.
i) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia
szczegółowego wyliczenia ceny(każdej pozycji)dot. Części I i II zamówienia.

4. Zamawiający żąda zastosowania stawki VAT 0 % w przypadku wyceny zestawów
komputerowych stacjonarnych, monitorów, jednostek centralnych komputerów, skanera,
drukarki:
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług ( tj. Dz. U. 2020 poz. 106) do dostaw sprzętu komputerowego (jednostek centralnych
komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerów stacjonarnych, drukarek, skanerów,
urządzeń komputerowych do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzeń
do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) dla
placówek oświatowych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania
przez dokonującego dostawy stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący
daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekazania kopii dokumentów,
tj. powyższego potwierdzonego zamówienia, do właściwego urzędu skarbowego. Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego stosowny dokument po podpisaniu umowy –zał. nr 8, który będzie
informował, iż dostarczany sprzęt kierowany jest do placówek oświatowych .
5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć swoją ofertę
na każdą z 2 części zamówienia.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1
pkt 8 Ustawy Pzp.
8.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
10.Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zadań.
11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej na
miejscu u zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
13.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
14.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16.Zamawiający:nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. W sytuacji
określonej w art. 93 ustawy Pzp

V.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy.(dot części I i /lub II części zamówienia)
UWAGA: Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert
opisanym w rozdz. XXII niniejszej SWZ .

VI.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
1.Zamawiający w postępowaniu żąda n/w przedmiotowych środków dowodowych, które
należy złożyć wraz z ofertą:
Część I zamówienia:
-opis oferowanych sprzętów zgodnie z zał. Nr 9 (należy wypełnić i załączyć do oferty)
Część II zamówienia:
- Opis oferowanych mebli i/lub karty techniczne obejmujące informacje potwierdzające
spełnianie przez te meble parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia tj. zał. Nr 7 lit. B
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki
dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.

VII. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ustawy Pzp
( Obligatoryjne przesłanki)
1.Z postepowanią o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art.108 ust.1
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp,:̨
1.będącego osobą fizyczną,̨ którego prawomocnie skazano za przestępstwo:̨
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu
karnego,
b) handlu ludźmi,́ o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy̨ lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,̨
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,́ o którym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których́ mowa w art.296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwǫ przeciwko
wiarygodnoścí dokumentów,́ o których́ mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwǫ skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym̨ wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
2. Jeżeli̇ urzędującego członka jego organu zarządzaj̨ącego lub nadzorczego, wspólnika
spółkí w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,̨ o którym mowa w
pkt 1.1;
3. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba żė wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatnoścí należnycḣ podatków,́ opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;́
4. Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. Jeżeli̇ Zamawiający̨ może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, żė Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mającę na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli̇ należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli̇ odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba żė wykażą że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającegǫ z wcześniejszego zaangażowaniȧ tego Wykonawcy lub podmiotu, który należẏ z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postepowanių o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust.1 pkt 110.-PRZESŁANKI FAKULTATYWNE
8.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdyṁ etapie postepowanią o
udzielenie zamówienia.
9.Wykluczenie wykonawcy następuje:
-w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
-art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
-w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
-w przypadku o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, , na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;
-w przypadku, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

IX. Warunki udziału w postepowaniu
1.W realizacji zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej

- Część I zamówienia: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy-zgodnie z zał. Nr 4 do
SWZ
Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1
dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych wykonuje co najmniej 1
dostawę polegającą na dostawie sprzętu ICT o wartości min.120 000 zł brutto.
-Część II zamówienia: Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy-zgodnie z zał. Nr 4 do
SWZ

Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1
dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych wykonuje co najmniej 1
dostawę polegającą na dostawie mebli biurowych i/lub szkolnych o wartości min.30 000 zł
brutto.

UWAGA!
• Okresy wyrażone w latach i miesiącach o których mowa w ust. 1 pkt 4 liczy się wstecz od
dnia w którym upływa termin składania ofert.
• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust.1 pkt 4 dotyczy dostaw,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy.
2.POLEGANIE NA ZASOBACH
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.2 Badanie udostepnienia zasobów odbywa się zgodnie z art. 118-123 ustawy Pzp

X.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Oświadczenie Wstępne
1.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w rozdz. VII i VIII SWZ tzw. Oświadczenie Wstępne (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SWZ).
1.2.
Oświadczenie Wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem Wstępnym także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
2.1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
2.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
-wykaz dostaw opisanych w rozdz. IX. ust. 1 pkt 4 tiret 1 i/lub 2

XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W
takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
1.1. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia
(np. pracownik jednego z wykonawców).
1.2. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to
może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie
Wstępne składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw
do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.

XII. Umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
1.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego właściwego rejestru.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. XII
pkt. 1. SWZ, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Wyjaśnienie: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia informacji z KRS (w sytuacji, w
której osobą działająca w jego imieniu jest osoba / są osoby ujawniona w KRS, zgodnie z
zasadami reprezentacji), jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów, tzn. w szczególności w Oświadczeniu Wykonawcy wskazał odniesienie do tych
danych dostępnych w formie elektronicznej.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w rozdz. XII pkt. 1 SWZ, zamawiający żąda od
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do oferty.
4. Przepis rozdz. XII pkt. 3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5.Przepisy rozdz. XII pkt. 1. –3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdz.IX ust. 2 SWZ lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach

XIII. Forma
dokumenty

oświadczenia

Wykonawcy,

Pelnomocnictwa

oraz

inne

1. Oświadczenie Wykonawcy, w tym oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie
oraz podmiotów o których mowa w rozdz. IX ust. 2. SWZ powinny być przekazane pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Oświadczenie Wstępne, pozostałe podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517). Należą do nich w
szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .zip, .7Z, PAdES, XAdES, CAdES.
3. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
wykonawcy winny być sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających
pełnomocnictwa oraz dołączone do oferty.
4.Wykonawca może także dołączyć do Oferty cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa
sporządzonego pierwotnie w formie pisemnej, poświadczone za zgodność z dokumentem w
formie pisemnej przez notariusza lub mocodawcę tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza lub mocodawcy.

5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1–3. SWZ, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie

XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dedykowanego formularza”
Formularz do komunikacji” dostępnego na epuap oraz udostępnionego przez miniPortal.
Komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski(
inne niż oferta) zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane są przy użyciu:
-miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej (e-mail): wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl
Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana
zamawiającemu w sposób określony w rozdz. XVI SWZ

2. 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 lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie
ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP lub poczty elektronicznej.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) jeśli odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji), korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania/znakiem sprawy).
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy( Dz. U. z
2020 r. poz. 2415)
10.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami Zamawiający
wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Marcin Korek, e -mail: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl

XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
24.03.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

4.W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej̇
oceniona chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postepowania.
5.W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą o którym mowa w ust. 2 następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, albo
jeśli nie jest to możliwe, w wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z
ofertą.

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty -Instrukcja dla Wykonawców
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10)
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty
składające się na ofertę.
6.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), 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 jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia,
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postepowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym.
8. Do oferty należy dołączyć:
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - wzór
oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
9.4 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
9.5. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: wskazane w rozdz. VII
10.Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postepowaniu muszą być złożone w oryginale.
11.Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
12.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

13.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14.Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
23.02.2021, do godz. 10.00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6.Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XVIII. Termin otwarcia ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 11.00 przy użyciu systemu
teleinformatycznego w siedzibie zamawiającego : Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej, ul. Ul. Kosmonautów 8,41-303 Dąbrowa Górnicza; Powiat Dąbrowa Górnicza, woj.
śląskie, sekretariat.
2.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowanią informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania

4.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalnoścí gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
4.2. cenach i innych kryteriach zawartych w ofertach.
5.W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwoścí otwarcia ofert w terminie określonyḿ przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
6.Zamawiajacy̨ poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania zgodnie z art.222 ustawy Pzp.

XIX. Wadium
1 Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2 Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art.97 ust. 7 ustawy Pzp.
3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część I zamówienia:4 000,00zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych)
Część II zamówienia: 900,00zł brutto (słownie: dziewięćset złotych)
4. Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez Wykonawcę formie przed terminem
ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 23.02.2021 roku do godz. 10.00.
5.Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: 60 1560 0013 2124 7141
8000 0006 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć „Prawdziwi zawodowcy w Zespole
Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebli – dotyczy
części I i/lub II zamówienia (wskazać właściwe). Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy
kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego.
6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ust.1-6 ustawy
Pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt
2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

8. 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.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust.
7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia.
2.Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4.Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego: GETIN NOBLE BANK S.A. Nr 60 1560 0013 2124 7141
8000 0006
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7.

Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

zamawiający

przechowuje

je

na

oprocentowanym rachunku bankowym.
8.Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
10. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
kwotę 30% zabezpieczenia.
11. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.
XXI. Sposób obliczenia ceny
1. 1.Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty
podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i
usług (VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie niezmienne w całym okresie obowiązywania
umowy.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i
spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i
usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

-poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
-wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
-wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
-wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
7. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ
formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
8.

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp).

9.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustaw y Pzp).

10.

Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub
budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w
tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.

11.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty (art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp).
XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1.Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert wg. określonych kryteriów.

2.Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z pozostałymi ofertami w zakresie
poszczególnych kryteriów.
3.Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.

Dot. części I i/lub II zamówienia
Nr

1.

2.

Nazwa kryterium

Cena
Termin wykonania zadania
w ciągu 30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy
w ciągu 21 kalendarzowych dni
od dnia podpisania umowy
w ciągu 14 kalendarzowych
dni od dnia podpisania umowy
w ciągu 7 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy

Obliczenie
przyznanych
punktów
O= Cn /Cob xW

Waga

60 %
40 %

0 pkt
15 pkt
25 pkt
40 pkt

C=CN/Cob x100x W
C-kryterium cena
Cn-cena oferty najkorzystniejszej
Cob –cena oferty badanej
W-waga-60%
T-termin wykonania zadania
O-oferta najkorzystniejsza
O =C+T
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał w wyniku oceny ofert najwyższą
liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

XXIII. Instrukcja zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio
treści SWZ. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: wicedyrektor.art@zspdabrowa.pl w godzinach pracy Zamawiającego.

Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania będzie
otwierana i odczytana w następnym dniu roboczym. W celu ułatwienia pracy związanej z
odpowiedziami na zapytania Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań do treści SWZ
dodatkowo w wersji edytowalnej.
2.Zamawiajacy jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie o którym mowa
w art. 2 zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert,
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia bez ujawniania źródła zapytania
na stronie internetowej prowadzonego postepowania tj: http://zspdabrowa.pl/
6. Zamawiający nie będzie zwoływał zabrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SWZ.

XXIV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu̇ środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli̇ zostało przesłane w inny sposób́ .
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postepowanių o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.̨

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

zostanie

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli̇ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowanių Wykonawców albo unieważni̇ ć
postępowanie.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, lub innemu podmiotowi jeżeli̇ ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2.Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęt̨ ą w postepowanių o
udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́
Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” Pzp.(art.505-590)

XXVI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie
Górniczej.
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zespole Szkół Plastycznych w
Dąbrowie Górniczej jest Pan Łukasz Więckowski, , e-mail: biuro@lumiconsulting.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
• 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 Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia

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. − 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, przy czym 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, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia. − 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:
− 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.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
XXVII. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1.Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1;
2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 2;
3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu– Załącznik Nr 3;
4.Wykaz dostaw zał. Nr 4
5.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
Załącznik Nr 5;

6. formularz do wyliczenia ceny w zakresie części I zamówienia- zał nr 6
7.Opis przedmiotu zamówienia-zał 7lit.A/7 lit.B
8. Zaświadczenie o „ przeznaczeniu sprzętu do placówki oświatowej”- zał.nr 8
9.dot. części I-opis oferowanego sprzętu -zał. Nr 9
10. oświadczenie dot. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia- zał nr 10
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