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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Gmina Charsznica  
ul. Kolejowa 20, 
32-250 Charsznica 
tel.: 041/383-61-10 
e-mail:  urzad@charsznica.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie:  przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje  realizację  zadań wykonawcy w ramach Projektu „eCharsznica - 
dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” w oparciu o dofinansowanie w ramach: 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

3.2 W szczególności do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało pełnienie roli  
tzw. Operatora Wykonawczego, wykonanie promocji oraz dostawa zestawów komputerowych, 
drukarek i serwera w ramach realizacji przedmiotowego Projektu. 

 
Wspólny Słownik Zamówień: 
 
72220000-3  Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

72413000-8  Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

71316000-6  Telekomunikacyjne usługi doradcze 

79342200-5  Usługi w zakresie promocji 

32420000-3  Urządzenia sieciowe 

48822000-6  Serwery komputerowe 

30213000-5  Komputery osobiste 

30231300-0  Monitory ekranowe 
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Do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało: 
1. Realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego. 
2. Realizacji zadań promocyjnych dla projektu 
3.Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie w wybranych gospodarstwach domowych oraz 

jednostkach podległych samorządowi na terenie Gminy Charsznica 350 zestawów 
komputerowych (komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitorami) i 15 
drukarek wraz z podłączeniem do sieci Internet z wykorzystaniem sieci istniejących operatorów 
oraz dostawa, zainstalowanie i uruchomienie serwera komputerowego wraz z monitorem dla 
Urzędu Gminy Charsznica. 

4. Adaptacja pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem wraz z wykonaniem 
prac instalacyjnych oraz dostawą niezbędnych materiałów i wyposażenia 

W szczególności  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie następujących 
zadań: 
1. Realizacja obowiązków operatora wykonawczego, w tym,  

 
1) Wsparcie powołanego przez Gminę "Zespołu do realizacji projektu" w zarządzaniu i 

administrowaniu projektem. 
2) Bieżące informowanie  Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach w realizacji projektu  

w stosunku do harmonogramu, 

3) Opracowywanie i przekazywanie (raportowanie) Zamawiającemu sprawozdań  
miesięcznych z wykonanego zakresu  rzeczowo - finansowego zadań w ramach 
przedmiotu zamówienia, 

4) Wykonanie strony www (portalu) dla projektu, 
Wykonawca musi zaprojektować i stworzyć stronę www (portal) dla projektu zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla 
beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.” 
Utworzona strona musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
- Informacje ogólne dotyczące projektu i aktualności 
- dane kontaktowe w sprawach technicznych i organizacyjnych 
- formatka zgłoszeń 
- instrukcje konfiguracyjne urządzeń użytkowników 
- harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe 
- regulamin dla uczestników projektu 
- informacje na temat wizyt serwisowych 
- link do strony www Gminy Charsznica 

5) Kontrolę wydanych zestawów komputerowych, drukarek i serwera w zakresie sprzętu, 
oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub innego 
zabezpieczenia sprzętu, 

6) Podejmowanie działań zmierzających do odzyskania sprzętu w razie nieprawidłowego 
użytkowania przez odbiorców końcowych  

7) Ubezpieczenie majątkowe sprzętu komputerowego i drukarek. Wykonawca po 
otrzymaniu świadczenia ubezpieczeniowego uzupełni utracony lub uszkodzony sprzęt.  

8) Udzielenie wsparcia technicznego użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem 
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oraz oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami (HelpDesk), 
9) Zapewnienie łącza dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej : Wifi lub 

Wimax, przy czym w lokalizacjach, gdzie jest to ekonomicznie lub technologicznie 
konieczne i uzasadnione,  zapewnienie satelitarnego dostępu do szerokopasmowego 
Internetu w technologii VSAT lub  GSM/CDMA/LTE - pod warunkiem zapewnienia 
obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie) lub innej technologii oraz dostarczenie  
Internetu  (z wykorzystaniem sieci istniejących operatorów)  i podłączenie go do  
komputerów w 235 uprawnionych gospodarstwach domowych (na terenie Gminy 
Charsznica) oraz w 9 jednostkach podległych Gminie w lokalizacjach -wg listy adresów 
poniżej:  
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy - 8 komputerów i 1 drukarka 

32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20 
2. Gminny Ośrodek Kultury - 7  komputerów i 1 drukarka 

32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 22 
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznicy - 5  komputerów i 1 drukarka 

32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20 
4. Środowiskowy Dom Samopomocy - 8  komputerów i 1 drukarka 

32-250 Charsznica, Jelcza 200 
5. Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Charsznicy - 30  komputerów i 4 drukarki 

w Miechowie – Charsznicy, 32-250 Charsznica,ul. Szkolna 14 
6. Zespół Szkół w Tczycy - 20  komputerów i 2 drukarki 

32-250 Charsznica, Tczyca 177 
7. Szkoła Podstawowa w Swojczanach -  20 komputerów i 2 drukarki 

32-250 Charsznica, Swojczany 200 
8. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie - 14 komputerów i 2 drukarki 

32-250 Charsznica, Podwizdów 58 
9. Przedszkole Samorządowe w Charsznicy - 3  komputery i 1 drukarka 

32-250 Charsznica,ul.Bolesława Skowrona 1/1B 
 

Dokładne dane lokalizacji beneficjentów prywatnych oraz ilości komputerów i drukarek (w 
przypadku zmiany ilości – przesunięcia między Jednostkami )  dla poszczególnych Jednostek 
zostaną wskazane przez Zamawiającego w załączniku do umowy. Lista lokalizacji beneficjentów 
znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy 
zainteresowanym Wykonawcom przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków 
dotyczących przetwarzania Danych Osobowych. 

 
Charakterystyka usługi: 
W jednostkach podległych Gminie Zamawiający oczekuje podłączenia jednego łącza 
internetowego dla całego obiektu, które zapewni dostęp do Internetu dla wszystkich 
dostarczonych do danej Jednostki zestawów komputerowych. 
Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu w danej wskazanej przez Zamawiającego 
lokalizacji nie następuje, o ile w lokalizacji tej istnieją bariery uniemożliwiające połączenie z 
siecią Internet (w szczególności: niekorzystne ukształtowanie terenu lub struktura materiału 
budowlanego lokalu pochłaniającego lub odbijającego fale radiowe  lub brak zgody 
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właściciela lokalu na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej). O braku możliwości 
podłączenia Internetu,  wynikających z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego, który wskaże nową (kolejną) lokalizację.  
 
Parametry techniczne:  
- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko 

możliwości technicznych jego podłączenia, 
- W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: 
   transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2048 kbit/s,  
   transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbit/s, 
- W przypadku jednostek podległych Gminie 

transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s,  
transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, 

- nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości 
przesyłanych przez łącze danych,  

- w przypadku technologii VSAT wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić dla: 
   gospodarstw domowych musi być minimum 5 GB miesięcznie 
   jednostek podległych Gminie Charsznica musi być minimum 10 GB miesięcznie 
- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, że nie może być wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć 
możliwość korzystania z Internetu, 

 
Inne: 
- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania łącza tak, aby była możliwość 

samodzielnego podłączenia komputerów do Internetu. 
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod 

inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy 
Charsznica. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 15% użytkowników 
prywatnych w trakcie realizacji projektu. Wykonawca dokona przeniesienia sprzętu, 
instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu 
uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. 

Uwaga  
Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w 
gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu nie może nastąpić 
później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy .Wykonawca musi uwzględnić w cenie 
ofertowej zapewnienie dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu. 

10) Nadzór nad obsługą administrowania i serwisowania  sieci szerokopasmowej 
(istniejących operatorów), której infrastruktura jest wykorzystywana w projekcie, w 
tym:  

a) Kontrola ewentualnych nadużyć;   
b) Informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach; 
c) Instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci; 
d) Zdalne konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów; 
e) Kontrola poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i 
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nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii; 
f) Monitoring i diagnoza pracy urządzeń wspomagających; 
g) bieżące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u 

beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych 
h) uruchomione telefoniczne centrum serwisowe dla uczestników projektu,  działające w 

godzinach co najmniej od 9.00 – do 17.00 w dni robocze 
i) Przestrzeganie zasad ochrony haseł; 
j) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej 

użytkowników; 
k) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i 

wykrywania zagrożeń sieciowych; 
l) Zarządzanie adresacją sieci; 
m) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na 

bieżąco; 
n) Archiwizowanie konfiguracji urządzeń i prowadzenie elektronicznej ewidencji 

zgłoszeń serwisowych 
11) Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie 

nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); 
12) W przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu, wykonawca zobowiązany jest do 

jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy 

 
2. Realizacja promocji projektu, w szczególności, realizacja zadań promocyjnych zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów 
finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 
2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” 
obejmujących:  

1) Informację wraz z logotypem UE oraz POIG na stronach internetowych 
Zamawiającego na temat projektu; źródła finansowania i wysokości dotacji 

2) Opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z logo UE i POIG 

3) Opracowanie i druk materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ilości : 10 sztuk –
plakaty, 900 sztuk - ulotki  

4) Opracowanie i druk naklejek z logo UE i POIG, w ilości: 1000 sztuk oraz 
umieszczenie ich na sprzęcie  

5) Konferencja inauguracyjna dla beneficjentów projektu oraz dla pracowników Gminy 

6) Ogłoszenie w mediach : zamieszczenie artykułu na temat projektu w prasie 

www.poig.gov.pl – (link Zasady Promocji Programu) 

3. Realizacja zadań w zakresie dostaw sprzętu:  
1) Dostawa, uruchomienie i podłączenie do Internetu 350 zestawów komputerowych 

(komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitorami) do beneficjentów 
końcowych w 235 gospodarstwach domowych i 9 jednostkach podległych w Gminie 
Charsznica i 15 drukarek dla jednostek podległych oraz dostawa zainstalowanie i 
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uruchomienie serwera komputerowego wraz z monitorem, ups’a  i szafy serwerowej  
do Urzędu Gminy Charsznica do celów realizacji zadań operatora wykonawczego, 
w tym kontroli wydanych zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw zestawów 
komputerowych, serwera i drukarek stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

3) Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe, 
(rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2013). 

4) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie 
Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia  

5) Wykonawca odpowiada za sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego 
przekazania sprzętu beneficjentom końcowym w gospodarstwach domowych i 
jednostkach podległych objętych projektem. 

4. Realizacja zadań w zakresie adaptacji pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego 
projektem:  

1) Adaptacja pomieszczeń w 9 jednostkach podległych dla celów pracowni 
komputerowych i  instalacji w nich sprzętu objętego projektem 

2) Adaptacja pomieszczenia na serwer komputerowy w Urzędzie Gminy Charsznica do 
celów realizacji zadań operatora wykonawczego, w tym kontroli wydanych 
zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu 

W celu  wykonania adaptacji pomieszczeń Wykonawca zobowiązany będzie do: 
- wykonania prac instalacyjnych, w tym niezbędnego okablowania (LAN i 
elektrycznego)  
- dostarczenia niezbędnych materiałów, 
- wykonania innych prac niezbędnych do instalacji sprzętu objętego projektem 
 

Ze względu na charakter zamówienia istnieje możliwość dokonanie wizji w 
poszczególnych lokalizacjach, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac  
oraz uwarunkowaniami technicznymi. Dokonanie wizji nie jest obowiązkiem 
wykonawcy. 
 
Wykonawca musi ponadto uwzględnić w cenie – w ramach kosztów dodatkowych  – 
wszelkie pozostałe koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym: 
-  koszty zużycia mediów niezbędnych na czas realizacji zadań, 
-  koszty zabezpieczenia istniejących elementów obiektów oraz wyposażenia (urządzeń) 
użytkownika przed ich zniszczeniem w trakcie wykonywania prac,  
- koszty związane z zorganizowaniem pracy w sposób minimalizujący zakłócenie 
prowadzenia bieżącej działalności użytkownika, 
- koszty uporządkowania oraz przywrócenia obiektu oraz terenu po wykonanych prac do 
stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi lub osobom 
trzecim, 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego  
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5 Miejsce realizacji: Gmina Charsznica 
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4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH (ART. 
67 UST. 1 PKT 6 I 7) ORAZ O DOPUSZCZENIU WYKONYWANI A CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.3 Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na 
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wygrania przetargu i realizacji zamówienia 
przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z 
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt. 9b i art. 143b ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Termin wykonania zamówienie: od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2015 r., przy czym 
termin uruchomienia usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w 
gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu nie może być dłuższy niż 2 
miesiące od dnia podpisania umowy, a usługa stałego dostępu do Internetu będzie świadczona 
przez cały okres realizacji zamówienia. 

5.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w zakresie terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: 

− zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, działania siły wyższej) wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, 
potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego i wykonawcę.  

− gdy zajdzie konieczność udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy PZP, spełniają warunki  określone w  art. 22 ust. 1 
ustawy PZP. 

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
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Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 
dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 a) jest uprawniony do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej 
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 
171, poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych rozumianego jako sprzedaż we własnym imieniu i na własny 
rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług i 
przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej 
obejmującym granice administracyjne Gminy Charsznica.   

b) UWAGA! W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza 
dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, 
za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora,  nie stosuje 
się postanowień pod lit. a) powyżej. W przypadku wykonawców, którzy nie będą 
dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu 
do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci 
innego operatora, wykonawcy ci muszą wykazać, że są uprawnieni do wykonywania 
gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo 
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 
przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako 
wykonywanie usług za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego 
operatora i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej 
obejmującym granice administracyjne Gminy Charsznica. 

2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony 
jeżeli : 

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):  

• co najmniej jedną usługę (wykonaną lub wykonywaną, przy czym w obu 
wypadkach przez okres co najmniej 1 roku) polegającą na zapewnieniu łącza 
dostępu do Internetu i dostarczeniu go do co najmniej 100  odbiorców 
końcowych oraz bieżącym utrzymaniu łączy internetowych,  

• co najmniej jedną usługę (wykonaną lub wykonywaną, przy czym w obu 
wypadkach przez okres co najmniej 1 roku) polegającą na kontroli i 
serwisowaniu zestawów komputerowych, będących w użytkowaniu u co najmniej 
100 osób, w zakresie sprzętu, oprogramowania, 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca może się wykazać jedną usługą 
obejmującą wszystkie elementy wymienione w tiret pierwszym i drugim albo 
dwoma usługami, z których jedna będzie obejmować wszystkie elementy 
wymienione w tiret pierwszym, a druga będzie obejmować wszystkie elementy 
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wymienione w tiret drugim. 

b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na:  

• wykonaniu strony www (portalu internetowego) 

• przeprowadzeniu kampanii promocyjnej, w tym wykonaniu materiałów 
promocyjnych  dla projektu w liczbie 500 sztuk plakatów ulotek i minimum 
jednej tablicy promocyjnej , oraz zamieszczeniu minimum jednego ogłoszenia w 
prasie na temat realizowanego projektu 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca może się wykazać jedną usługą 
obejmującą wszystkie elementy wymienione w tiret pierwszym i drugim albo 
dwoma usługami, z których jedna będzie obejmować wszystkie elementy 
wymienione w tiret pierwszym, a druga będzie obejmować wszystkie elementy 
wymienione w tiret drugim. 

c)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedną dostawę polegająca na: 

• dostawie nie mniej niż 100 zestawów komputerowych (komputery 
stacjonarne)  

3 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 
dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek 
będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem 
składającym się minimum z dwóch osób , przy zachowaniu warunku, że jedna osoba 
może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych:  

a) Osoba ds. montażu, konfiguracji i obsługi oferowanych urządzeń -  osoba 
posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe  w montażu, 
konfiguracji i obsłudze urządzeń komputerowych. 

b) Osoba ds. promocji - osoba posiadająca co najmniej roczne doświadczenie z 
zakresu promocji lub marketingu. 

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek będzie uznany za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500 
000,00 PLN; 

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co 
najmniej 500.000PLN. 

6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7. 

6.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
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charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
żąda: 

1)  w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dokumentów, o 
których mowa w pkt 7.1 w tabeli pod Lp. 5.; 

2)  dokumentów dotyczących:  

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,   
 b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,   
c)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,   
d)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej. 

6.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6.6 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 
pkt 6.5. 

6.7 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 
przepisów art. 24 ust.1 i ust. 2 oraz art. 24b ust. 3ustawy PZP. 

6.8 Każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp winien spełniać co najmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie. Odpowiednio do powyższego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenie, dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniane będą łącznie. Warunki 
określone w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp powinien spełniać samodzielnie każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6.9 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6.10 Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego w opisie sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków należy przeliczyć wg średniego kursu NBP danej waluty na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE 

7. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
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7.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o spełnianiu warunków – stanowiące załącznik nr 2 

2 Posiadane uprawnienia 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub inne 
dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca może wykonywać gospodarczą działalność 
telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.2.1 a) lub b) SIWZ) 

3 Wykaz usług  

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz dowody, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie (zgodnie z wymogiem szczegółowo opisanym w pkt 6.2.2.) - 
załącznik nr 3 do SIWZ. Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi 
potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2.2 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

 1)  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych 
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 
wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

4 Wykaz osób  

Wykaz osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia wraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami (potwierdzający spełnianie wymagań 
określonych w rozdz. 6.2.3 SIWZ). 

Wykaz należy przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 
SIWZ. 

5 Dokumenty potwierdzające  sytuację finansową i ekonomiczną  

a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy na kwotę nie niższą niż  500 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



                                                                                  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

 Strona: 13/26 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000PLN. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych powyżej przez 
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wymaganiami 
określonymi rozdz. 6.4 SIWZ) 

7 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć dokumenty dotyczące:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,   

 b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia,   

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,   

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy 
PZP, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- stanowiące załącznik nr 1 

2 Aktualny odpis  

Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
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4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy 
PZP 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy 
PZP 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

7 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy pzp 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- wg 
załącznika nr 8 do SIWZ. 

7.3 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy 
pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem 

7.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 7.2 Lp. 2 przedkłada 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2 Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 7.2 Lp. 3 i 4 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 

3 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o 
zamówienie 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 7.2 Lp. 6 przedkłada 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

4 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 7.2 Lp. 5 i 7 
przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu  składania ofert  

7.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów zastępowanych oświadczeniem stosuje się 
odpowiednio. 

7.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Certyfikaty i deklaracje  

1.Dostarczony sprzęt powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów, w szczególności z ustawy o systemie oceny zgodności  z dnia 30 sierpnia 
2002 r. (tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r., Dz.U. Nr 138, poz. 935) i aktów 
wykonawczych do tej ustawy. W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania 
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do oferty należy dołączyć: 
a) deklaracje zgodności CE – jeżeli dla danego wyrobu wystawia się deklaracje 
zgodności 
b) oświadczenie wykonawcy, że wyrób posiada  oznakowanie zgodności CE , zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o 
systemie oceny zgodności lub w odrębnych ustawach, jeżeli wyrób podlega takiemu 
oznakowaniu.  
2.Pozostałe dokumenty i oświadczenia, których załączenie jest wymagane w Załączniku 
nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia materiały muszą być nowe, ( rok produkcji 
nie wcześniej niż IV kwartał 2013 - należy załączyć oświadczenie producenta lub 
dystrybutora urządzeń lub Wykonawcy. 

7.7 Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem: pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) i oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, które muszą być złożone w oryginale, oraz pełnomocnictwa 
do podpisania oferty a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które to pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginalne albo w notarialnie poświadczonej kopii. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 
podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A 
TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 8.1. 

8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
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8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, 
zamieszcza ją także na tej stronie. 

8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

8.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

8.8 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail. Za formę e-mail uważa się 
zeskanowane podpisane przez upoważnionego przez Wykonawcę osobę dokumenty przesłane jako 
załączniki. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych 
faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  Dane teleadresowe Zamawiającego zostały podane w pkt 1. 

8.9 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Monika Kupczyk, m.kupczyk@charsznica.pl , tel 413836067 

Mateusz Peroń, m.peron@charsznica.pl, tel 413836067 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

9.1  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN  

    (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 

2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.07.2014 do godz. 10:00 

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

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 38 8450 0005 0030 0300 0013 0003 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wniesione : 

a) w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 

     Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym powyżej terminie 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

b) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie 
wadium pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania muszą posiadać okres ważności 
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nie krótszy niż okres związania ofertą oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej 
kwoty wadium bezwarunkowo i na jego pierwsze pisemne żądanie.  

Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty stanowiąc jej załącznik. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania (art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy). 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473). 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 
1047 i 1473), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984, 1047 i 1473), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty 
wadium. 

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

11.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.5 Oferta powinna  być sporządzona według wzoru formularza „Oferta” stanowiącego załącznik nr 4 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz z ofertą złożyć należy 
wypełnioną kalkulację uproszczoną ceny części oferty, tj. dotyczącą dostawy sprzętu (zestawów 
komputerowych, drukarek, serwera, ups i szafy serwerowej) - stanowiącą załącznik nr 4 A do 
SIWZ. W ww. kalkulacji należy wskazać m.in. producent oraz nazwę/model/wersję 
zaoferowanych urządzeń i oprogramowania – wskazanie nazwy/modelu/wersji musi umożliwiać 
jednoznaczne zidentyfikowanie zaoferowanych urządzeń i oprogramowania.  

11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

11.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

11.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nie oznaczonej 
wyraźnie i nie zaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ . 

11.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 
opisanej w następujący sposób: „Oferta na: „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na 
dynamiczny rozwój Gminy”  NIE OTWIERA Ć przed:22.07.2014 godz 10:30 . Na kopercie 
należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nie otwartej oferty w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

11.11  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu. Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
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opisane w sposób wskazany w pkt 11.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

11.12  Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2014.07.22 do godz 10:00 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

12.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.07.2014, w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 15 godz. 10:30 

12.3 Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

12.5 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto w 
ofercie należy podać następujące elementy składowe ceny: 

a) realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego, w tym wykonanie portalu www dla projektu,  

b) dostawa, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego, drukarek, serwera, ups i szafy, 
serwerowej,  

c) realizacja promocji projektu, 

d) adaptacja pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem.  

 

13.2 Cenę zwaną w Umowie wynagrodzeniem jak i elementy składowe ceny należy podać w złotych 
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.4 Do formularza „Oferta” (załącznik nr 4) należy dołączyć wypełnione kalkulacją uproszczoną ceny 
części oferty, tj. dotyczącą dostawy  sprzętu (zestawów komputerowych, drukarek, serwera, ups i 
szafy serwerowej) - stanowiącą załącznik nr 4 A do SIWZ. Obliczona w kalkulacji uproszczonej 
cena części oferty, tj. dotycząca dostawy sprzętu (zestawów komputerowych, drukarek, serwera, 
ups i szafy serwerowej) stanowi element składowy ceny wskazany powyżej w pkt. 13.1 b). Tym 
samym element składowy ceny wskazany powyżej w pkt. 13.1 b) powinien wynosić tyle, ile 
wynosi obliczona w kalkulacji uproszczonej cena części oferty, tj. dotycząca dostawy sprzętu 
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(zestawów komputerowych, drukarek, serwera, ups i szafy serwerowej). Cena oferty stanowi sumę 
elementów składowych ceny, wskazanych w pkt. 13.1 od a) do d).  

13.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13.6 Cena zaoferowana przez wykonawcę będzie stanowić ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr  Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 100 % 

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium  Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

14.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.5, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

14.4 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP lub pełnomocnictw 
albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 Ustawy PZP zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie 
go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 
26 ust. 3 Ustawy PZP. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

14.5 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

14.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
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wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

14.7 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

14.8 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

14.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14.10 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Ustawą PZP; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 
14.5 lit. c. 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w pkt 14.5 lit. c; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

15.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy PZP. 

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.bip.charsznica.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

15.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

16. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

16.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
PZP w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy PZP albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie 
możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności 
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

16.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem. 

16.3 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

17.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się  w wysokości 10 % ceny 
ofertowej. 

17.2 Ponieważ okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, Zamawiający wyraża zgodę na 
tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy lub 
usługi. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wnieść co najmniej 30% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej podpisania. 

17.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 
dokonuje zapłaty faktury. 

17.4 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych (nieodwołalnych i bezwarunkowych); 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołalnych i bezwarunkowych); 

e) 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. 

17.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

17.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. 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. 

17.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 17.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.8 Zamawiający zwraca kwotę stanowiącą zabezpieczenie w terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia  - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane-, tj. w ciągu 30 dni od dnia podpisania Protokołu 
Odbioru  bez zastrzeżeń, , 

b) 30 % wysokości zabezpieczenia  - w ciągu 15 dni od upływu 5 letniego okresu rękojmi za 
wady, który to okres jest liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru  bez zastrzeżeń. 

17.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

18.1 Zamawiający wymaga zawarcia umowy, wzór której stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego 
SIWZ. 

18.2  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

18.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18.4 Umowa może ulec zmianie w przypadkach i trybie wskazanym we wzorze Umowy. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 
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19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy PZP. 

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

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

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

19.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. 

19.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

19.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

20. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

20.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

21. POZOSTAŁE INFORMACJE 

21.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

22. ZAŁ ĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU S Ą: 

Nr  Nazwa załącznika: 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3 Wykaz wykonanych usług 

4 Formularz oferty 
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4A Wzór kalkulacji uproszczonej ceny oferty – zestawy komputerowe, drukarki, serwer 

5 Wzór umowy 

6 Wykaz osób 

7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy zestawów komputerowych, 
drukarek i serwera wraz z osprzętem 

8 Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej 

Zatwierdzam: 
 
         Charsznica, dnia 2014.06.05 r.                                           ……………………….. 


