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ROZDZIAŁ I  

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława 

Grabskiego w Sędziejowicach 

 
98-160 Sędziejowice 

Sędziejowice Kolonia 10 

tel:  (+48) 43 677-10-04 

Regon 000095615, NIP 831-14-40538 

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00. 
 

Adres poczty elektronicznej: kierownik@zsrgrabski.pl;  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

ZSR.7.2022  
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej:  https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski 

 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej 

dalej „Pzp”. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

 
IV. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY PO NEGOCJACJACH 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, 

wymienionych poniżej:  

1) regał biblioteczny – 25 sztuk 

2) biurko nauczyciela – 17 sztuk 

3) szafa biurowa – 53 sztuki 

4) stolik komputerowy – 29 sztuk 

5) biurko narożnikowe prawe jednoosobowe – 2 sztuki 

6) stół konferencyjny  - 8 sztuk 

7) stół konferencyjny   - 2 sztuki 

8) szafa nauczycielska na rzeczy osobiste z zamkiem patentowym - 4 sztuki 

9) szafa ubraniowa  - 2 sztuki 

10) szafa gabinetowa  - 1 sztuka 

11) stolik do stołówki – 5 sztuk. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik Nr 5 do SWZ. 

CPV: 39100000-3 Meble 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

a) wykonanie i transport mebli w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

ich ubezpieczenie, do momentu odebrania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń.  

b) rozładunek i wniesienie mebli.  

c) przedmiot umowy musi spełniać parametry techniczne i wymagania określone 

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr  5 do SWZ. 

d) przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego musi być pełnowartościowy 

i fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, bez wcześniejszej 

eksploatacji, nie eksponowany na wystawach, targach lub sklepach i nie jest 

przedmiotem praw osób trzecich. 

e) zamawiający wymaga gwarancji, na dostarczone meble, nie krótszej niż 1 rok.  

f) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, 

oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego  

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W tym celu przedmiot 

zamówienia został opisany za pomocą zdjęć poglądowych oraz minimalnych cech 

technicznych, funkcjonalnych i jakościowych jakie stawiane są poszczególnym 

meblom, wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych 

parametrów, funkcjonalnych, technicznych i ilościowych wynika z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego. 

4. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach 

zamówienia norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego meble spełniają 

minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem 

parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych jak i ilościowych. W 

związku z powyższym Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć 

zestawienie oferowanych mebli wraz z podaniem ich typu, producenta i modelu.  

6. Zamawiający dokona komisyjnej oceny spełnienia wymaganych minimalnych 

parametrów technicznych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę. Podstawą do 

sprawdzenia spełnienia minimalnych wymagań będą dane techniczne zawarte na 

oficjalnych stronach internetowych producenta (karty katalogowe produktu, 



dokumentacje techniczne, rysunki, instrukcje obsługi) oraz innych oficjalnie 

dostępnych informacjach technicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 

8. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie zastrzega warunku wynikającego z art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy 

Pzp. 

10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 

27 grudnia 2022 r. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w projekcie umowy, 

stanowiącej załącznik do SWZ. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawek podatku od towarów i usług, stosownie do wysokości zmiany 

stawek, 

b) w przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na 

podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich 

zmian,  

c) zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy 

organizacyjno prawnej – przekształceniem, 

d) zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem działania siły 

wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie 

w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy 

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia a także 

okoliczności wywołane epidemią lub stanem zagrożenia epidemiologicznego. 

 

VIII. 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. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 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 (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2452). 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 



sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski 
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej 

pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza 

poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym 

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania lub numerem ogłoszenia z 

BZP.  

6. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania. 

7. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 

elektronicznej za pośrednictwem 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski do konkretnego Wykonawcy. 

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski przesłanych przez 

Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 

może trafić do folderu SPAM. 

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają 

„REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej 

Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego 

formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.  

11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: kierownik@zsrgrabski.pl. 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. 

13. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 

niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, 

c) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski
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Explorer minimalnie wersja 10.0, 

e) włączona obsługa JavaScript, 

f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików.pdf,  

g) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

h) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

14. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje składania ofert/wniosków. 

15. 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/złożenia na platformie 

zakupowej. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z „Instrukcją dla Wykonawców” korzystania z platformazakupowa.pl, w 

szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 

upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). 

17. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP. 

18. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 

dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Jarosław Witczak, telefon 783 145 889  

email: kierownik@zsrgrabski.pl,  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą (nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert) –  do dnia 5 stycznia 2023 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem 

terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. 

mailto:kierownik@zsrgrabski.pl


3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania oferta. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik 

Nr 1 do SWZ. 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na Platformie zakupowej - 

platformazakupowa.pl.  

3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, poprzez platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski: 

a) w formie elektronicznej        

lub 

b) w postaci elektronicznej (plik elektroniczny) opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.  

- Forma elektroniczna polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci 

elektronicznej i opatrzeniu jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016 poz. 1579).  

-  Oświadczeniem woli w postaci elektronicznej jest takie oświadczenie woli, 

którego treść przybrała postać elektroniczną, wyrażoną w dokumencie 

elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS.  

- Podpis zaufany jest zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne 

(tekst jednolity Dz.U.2020.346) podpisem elektronicznym, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej 

ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym: 

 dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji 

elektronicznej wydanego w systemie ePUAP, obejmujące imię (imiona), 

nazwisko i numer PESEL.  

 identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został 

złożony, 

 czas jego złożenia.   

- Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy 

z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U.2020.332). 

Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 

rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu 

osobistego, spełniający następujące wymagania: 

 unikalne przyporządkowanie podpisującego, 

 możliwość ustalenia tożsamości podpisującego, 

 składanie przy użyciu danych służących do składania podpisu 

elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć 

pod wyłączną swoją kontrolą. 

c) Oferta musi być sporządzona w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xps, .xls, 

.jpg, .jpeg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf . 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsrgrabski


d) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI. 

 

4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

„FORMULARZA” do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców 

platformazakupowa.pl.” 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 

oferty. 

8. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie zakupowej. 

9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w 

systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu 

komunikatu, że oferta została złożona. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl 

synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar. 

10. Do oferty należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 

2 do SWZ,  sporządzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum; 

b) Formularz wyceny – Załącznik Nr 3 do SWZ; 
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik; 

d) 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; 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak 

składana oferta (tj. 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. 

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w Systemie jako osobny dokument poprzez mechanizm dodawania 

dokumentów i określenia ich jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

  

 

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7 

grudnia 2022 r., do godz. 9
00

 . 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania poświadczenia złożenia  

w Systemie Platforma zakupowa. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 

oferty. 

 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert w postaci elektronicznej nastąpi za pośrednictwem Platformy 

zakupowej Zamawiającego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2022 r., o godz. 9
30

. 

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 
XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 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 przestępczego pochodzenia pieniędzy 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) pracy małoletnich cudzoziemców, 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 których mowa w art. 296–307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego lub przestępstwo 

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 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych 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 orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

ze Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, ze 

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 wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8 

i 10 ustawy Pzp: 
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 



rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury;  

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów. 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 1 pkt 3 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 

tej ustawy, z postępowania wyklucza się: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi 

w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu 

Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. 

Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

o przeciwdziałaniu. 



Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których 

mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
XV. NAZWA I OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIV SWZ, oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
XVI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – DOKUMENTY OŚWIADCZENIA, 

JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 
 

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), 

składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.  

UWAGA! WYKONAWCA POWYŻSZE OŚWIADCZENIE DOŁĄCZA 

DO OFERTY. 

 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) 

składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia: 
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami


pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.  

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości 

lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 

przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym 

czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 

dane umożliwiające dostęp do tych środków. 
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 

uzupełnienie lub poprawienie lub 

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 



7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu. 

 

8. WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie (Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków. 

3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się 

o zamówienie. 

4) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej traktowani są 

jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy ci zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym 

mowa w ppkt 2 (Załącznik Nr 2 do SWZ). 

 

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.  

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 



Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6) UWAGA! Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, 

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

10. PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 

Wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
XVII. WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. WADIUM 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

4. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, 

które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 

zostały przyznane. 

 

XVIII. SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Zamawiający powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w tym m.in. do oceny spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

2. Zamawiający przy pomocy Komisji Przetargowej: 

a) dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu; 

b) dokona badania i oceny ofert, wg przyjętych kryteriów; 

c) odrzuci ofertę, w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone 

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 

oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 



składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków 

dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 

187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

8. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 

określonym w SWZ. 

10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

11. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, 

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW  
1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosować będzie niżej przedstawione kryteria 

oceny ofert: 

- cena 60 %  
- termin realizacji zamówienia 20% 

- gwarancja 20% 
2. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji Przetargowej. 

1) W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

Liczba punktów =    
najniższa cena             

X 60% x100pkt
   

   cena oferty ocenianej
 

Maksymalna ilość punktów to 60.  

 

2) W kryterium „termin realizacji zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana 

w poniższy sposób:  

1) termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2022 r. otrzyma -  20 pkt 

2) termin realizacji zamówienia do dnia 23.12.2022 r. otrzyma -  10 pkt 

3) termin realizacji zamówienia do dnia 27.12.2022 r. otrzyma -  0 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów to 20.  

3) W kryterium „gwarancja” ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:  

a) 36 miesięczna (i dłuższa) gwarancja -  20 pkt 

b) 24 miesięczna gwarancja -  10 pkt 

c) 12 miesięczna gwarancja -  0 pkt 

Maksymalna ilość punktów to 20.  

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową 

ocenę oferty tj.  cena + termin realizacji zamówienia + gwarancja. 

 



XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ jako cenę brutto. 

2. Cena podana w Formularzu Ofertowym jest cena ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż 

dwa miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca, stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

5. 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). 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 

 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik do SWZ. 

 

1. Zamawiający 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, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

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 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. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 



dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 

w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

 
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sadu. Skargę wnosi się  do Sadu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem Prezesa Izby. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są 

w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp. 

XXIII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO 

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 danych) 

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest - Dyrektor Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, 

Sędziejowice  - Kolonia 10, 98 - 160 Sędziejowice. Inspektorem danych 

osobowych jest Pan Piotr Bendkowski.  Telefon do szkoły - 43 677 10 04. Adres 

email - sekretariat@zsrgrabski.pl  

2. Państwa 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 – w oparciu o przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do Pzp. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

Pzp. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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.  

mailto:sekretariat@zsrgrabski.pl


5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące 

usługi na rzecz zamawiającego w szczególności Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo 

uprawnieni do: 

8.1. dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO, 

8.2. sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 

16 RODO, 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.   

8.3. 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, 

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Państwu:   

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

osobowych;   

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

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu 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.   



 

Rozdział II  

 

 

 

Formularz Oferty 

 

i Formularze załączników do Oferty 



OFERTA 

 

Dla 

Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Grabskiego  

w Sędziejowicach  

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 

 
JA NIŻEJ PODPISANY/PODPISANA 

__________________________________________________________________________   
 

działając w imieniu i na rzecz: ________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

NIP  ________________________ lub KRS/CEiDG ______________________________ 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

- jestem mikro / małym / średnim / dużym* przedsiębiorcą. 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/zapoznałam się ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia i uznaję się związanym/związaną określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

 

3. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ________________ PLN  

brutto _______________ PLN  (słownie złotych: _____________________________). 

- zgodnie z załączonym Formularzem wyceny – Załącznik Nr 3 do SWZ. 

4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia: do dnia ………… grudnia 2022 r. 

                (wpisać odpowiednio) 
5. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do udzielenia gwarancji, na dostarczone meble, na okres  

_______ miesięcy.   

 (wpisać odpowiednio) 

 

 



6. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny 

z wymaganiami zakreślonymi przez Zamawiającego oraz w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami. 

 

7. AKCEPTUJĘ warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

8. UWAŻAM SIĘ związanym/związaną niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia 5 stycznia 2023 r. 

 

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ: 

 a) sam/sama*/ wspólnie  z* / przy udziale podwykonawcy*: 

 _____________________________________________________________________  

(nazwa / firma, dokładny adres)  

         ____________________________________________________________________ 

10. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: _______________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11. OŚWIADCZAM, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne 

i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami umowy, 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na poniższy adres: 

_______________________________________________________________________ 

 e-mail: _________________________________________________________________ 

telefon: _________________________________________________________________ 

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- Załącznik Nr 2 

- Formularz wyceny – Załącznik Nr 3  

 

 

  _____________ dnia __ __ 2022 roku 

* niepotrzebne skreślić   _____________________________________ 

podpis 

( Wykonawcy/Wykonawców) 



Załącznik nr 2 do SWZ 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

 

NIP …………………………………….. lub 
 

KRS/CEiDG) ………………………………….. 
(wpisać odpowiednio) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 

 

prowadzonego przez: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 

98-160 Sędziejowice 

Sędziejowice Kolonia 10 

 

I. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert :  

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3,4,5 i 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 

b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5, 8 i 10  

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

c) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

……….., dnia ……………2022 r. 

………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 



 

 

II. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

………., dnia ……………2022 r. 

………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

III. Oświadczenie, że podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności w sytuacji, gdy Wykonawca podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3,4,5 i 6 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt. 5, 8 i 10 ustawy Prawo Zamówień publicznych * 

 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………………………………………………………………. ustawy Pzp 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt 3,4,5  i 6  oraz  w art. 109 ust. 1 pkt  5, 8 

i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

IV. Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Informuję, że dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w celu pozyskania podmiotowych środków 

dowodowych, są dostępne pod adresem: 

 



KRS - ………………………………………………..              lub 

CEiDG - ……………………………………………. 

    (wpisać odpowiedni adres - https://www. ……..) 

 

 

……….., dnia ……………2022 r. 

………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 

* dotyczy sytuacji gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 pkt 3,4,5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 

pkt. 5, 8 i 10  ustawy Prawo Zamówień publicznych 



Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

 

 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Formularz wyceny 

 

 

Składając ofertę o udzielenie zamówienia na: 

Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 
 

podaję poniżej zestawienie cen jednostkowych 

L.

p. 

 

Wyszczególnienie 

elementów 

 

Ilość 

Producent 

oraz 

model 

 

Jednostkowa  

cena brutto 

 

Wartość 

brutto zł 

(poz. 3 x poz.5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  Regał biblioteczny 25    

2.  Biurko Nauczyciela  17    

3.  Szafa Biurowa 53    

4.  Stolik komputerowy  29    

5.  Biurko Narożnikowe 

Prawe 

Jednoosobowe 

2    



6.  Stół konferencyjny  8    

7.  Stół konferencyjny    2    

8.  Szafa nauczycielska   4    

9.  Szafa ubraniowa  2    

10.  Szafa Gabinetowa  1    

11.  Stolik do stołówki  5    

R A Z E M  

 

TABELĘ PROSZĘ WYPEŁNIĆ MASZYNOWO lub CZYTELNYM PISMEM DRUKOWANYM! 
       

 

_______________ dnia __ __ 2022 roku   

          ___________________________________ 

podpis 
( Wykonawcy/Wykonawców) 



  

UMOWA NR       /2022 

 
zawarta w dniu        2022 roku w Sieradzu, pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, 98-160 Sędziejowice, 

Sędziejowice Kolonia 10, Regon 000095615, NIP 831-14-40538, reprezentowanym przez  

 

Beatę Magdziak – Dyrektor ZSCKR 

 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Anety Derbich 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………….  zwanym 

dalej „Wykonawcą”,  

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 
Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postępowanie z dnia ..  grudnia 2022 r., 

prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

 

§2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach, wymienionych poniżej:  

1) regał biblioteczny – 25 sztuk 

2) biurko nauczyciela – 17 sztuk 

3) szafa biurowa – 53 sztuki 

4) stolik komputerowy – 29 sztuk 

5) biurko narożnikowe prawe jednoosobowe – 2 sztuki 

6) stół konferencyjny  - 8 sztuk 

7) stół konferencyjny   - 2 sztuki 

8) szafa nauczycielska na rzeczy osobiste z zamkiem patentowym - 4 sztuki 

9) szafa ubraniowa  - 2 sztuki 

10) szafa gabinetowa  - 1 sztuka 

11) stolik do stołówki – 5 sztuk. 

2. Parametry techniczne mebli oraz warunki dostawy zostały określone w SWZ, Załączniku 

Nr 5 do SWZ oraz w Ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 
 

§3 

Warunki dostawy 
1. Przedmiot umowy określony w §2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt 

i ryzyko na adres Zamawiającego: 98-160 Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia 10. 

2. Wykonawca dostarczy meble, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, fabrycznie nowe, 

pełnowartościowe bez wad oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji na 

wystawach, targach lub w sklepach, które nie są przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Wykonawca ponosi koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, 

transportu do momentu odebrania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, które uwzględnił 

w cenie oferty. 



4. Wykonawca we własnym zakresie wniesienie dostarczone meble do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego.  

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem (sporządzonym przez 

Zamawiającego), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub braki nadające się do usunięcia, 

Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje 

w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny 

koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.    

 

§4 

Termin i warunki realizacji umowy 

 

1. Termin wykonania umowy do dnia ……… grudnia 2022 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie planowanej 

dostawy umowy, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed dostawą. 

3. Powyższe zawiadomienie należy przesłać do następujących osób: Jarosław Witczak, na 

adres e-mail: kierownik@zsrgrabski.pl. 

4. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności, o której mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, Zamawiający może odmówić odbioru towaru w danym terminie i 

wyznaczyć Wykonawcy inny termin. 

5. Dostawa mebli nastąpi jednorazowo w jednym terminie. 

6. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego w 

niniejszej umowie terminu Wykonawca dostarczył przedmiot umowy w stanie zupełnym. 

7. Dostawa co do zasady może być realizowana w dniach roboczych w godzinach od 7.00 

do 15.00. 

8. Wykonawca oświadcza, że meble zostaną dostarczone w opakowaniach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

9. Przedmiot umowy pozostawiony przez Wykonawcę bądź przedstawiciela firmy 

kurierskiej czy transportowej w innym, niż wskazane przez Zamawiającego miejscu 

traktowany będzie, jako dostarczony niezgodnie z umową i Wykonawca poniesie 

wszelkie konsekwencje z tym związane, przewidziane w niniejszej umowie. 

 

§ 5 
 

1. Strony ustalają, że łączna wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą, wynosi: cena brutto …………… zł (słownie złotych: 

……………………………………………………….). 

2. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty, zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia, 

inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz 

wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 

3. Podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie faktura wystawiona 

w oparciu o protokół odbioru. 

4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia 

dostarczenia potwierdzonych dokumentów rozliczeniowych. 

 

 

 

 

mailto:kierownik@zsrgrabski.pl


§ 6 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić 

następujące kary umowne: 

 A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz 

odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania dostaw na 

dzień przerwania dostawy. 

 B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

a) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 10% wartości zamówienia i 

dodatkowo 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie 

wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić obie strony 

wynosi 40% wynagrodzenia wynikającego z § 5 pkt 1 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Integralną częścią umowy jest Oferta oraz załącznik Nr 3 do SWZ. 

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, stosownie do 

wysokości zmiany stawek, 

2) w przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie 

kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian,  

3) zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno 

prawnej – przekształceniem, 

4) zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem działania siły wyższej, 

przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od 

stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie 

można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 

żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 



skażenia a także okoliczności wywołane epidemią lub stanem zagrożenia 

epidemiologicznego. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą 

przez właściwy sąd powszechny. 

6. Umowę sporządzono w 2 egz.  po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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