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ROZDZIAŁ 1 SIWZ 
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza   
ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin 
tel. 81/747 10 43 
adres internetowy: https://sp4lublin.edupage.org/ 
telefon: /fax: tel. 81/747 10 43 
REGON 000214936 NIP: 9461849815 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
D-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE 
EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNI 
Adres strony internetowej na której będą zamieszczane dokumenty i informacje w toku 
prowadzonego postępowania: www.bip.lublin.eu 

 

 ROZDZIAŁ 2 SIWZ 
Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego; na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843-tekst jednolity); zwanej „ustawą PZP". 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy PZP. 

  ROZDZIAŁ 3 SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy edukacyjnych do pracowni dydaktycznych i 

sprzętu multimedialnego, w szczególności serwera i nowych komputerów, zakup tablic 
interaktywnych, projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych. Jak również 
stworzenie kompleksowo wyposażonych dwóch pracowni językowych a także pracowni 
komputerowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace montażowo - instalacyjne 
(montaż, okablowanie, uruchomienie) oraz przeszkolenie wyznaczonych pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi infrastruktury. 

2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami montażowo 
- instalacyjnymi niniejszego przedmiotu zamówienia. W celu udziału w wizji lokalnej 
Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia (drogą elektroniczną na adres e-mail 
poczta@sp4.lublin.eu) nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Wizja lokalna 
zostanie przeprowadzona po wcześniejszym ustaleniu pod numerem telefonu 81 747 10 43 
w siedzibie Zamawiającego (ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, miejsce spotkania: 
sekretariat) w godzinach  8:00-14:00. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania 
Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji 
lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. Wnioski o 
wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji 
zawarty jest w Załączniku nr 1 - „Specyfikacji Technicznej Sprzętu" stanowiącym integralną 
część SIWZ. 

4. Wymieniony w Załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie 
powystawowy, wysokiej jakości, wolny od wad. 

5. Oferowane urządzenia musza być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE. 
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6. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia ujętego w treści Specyfikacji 
Technicznej Sprzętu wskazał wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń, a wiec 
Wykonawca może zaproponować produkt równoważny, który posiada parametry 
techniczne o nie gorszej jakości i funkcjonalności, bądź lepsze. W przypadku złożenia oferty 
zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez 
Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami 
wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca oferując 
produkt równoważy zobowiązany jest wyczerpująco opisać jego parametry techniczne w 
załączniku nr 2 do SIWZ. Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę asortyment, który pod 
względem wizualnym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do 
opisanego w przedmiocie zamówienia. 

7. Warunki gwarancji/licencji udzielone przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od gwarancji 
udzielonej przez producenta urządzenia oraz winny uwzględniać warunki 
gwarancji/licencji określone przez Zamawiającego. Uwaga! Okres gwarancji jest jednym z 
kryteriów oceny ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez 
Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również 
zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta. 

9. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 
10. Kody CPV – 48520000-9, 39160000-1, 30195400-6, 30213100-6, 30214000-2,  

48821000-9,38510000-3.  
 

ROZDZIAŁ 4 SIWZ 
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Wykonawca składa ofertę na cały 
asortyment zawarty w „Specyfikacji Technicznej Sprzętu" a niewypełnienie którejkolwiek z 
pozycji załącznika nr 1 do SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
ROZDZIAŁ 5 SIWZ 
Opis warunków, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

ROZDZIAŁ 6 SIWZ  
Informacja o aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

ROZDZIAŁ 7 SIWZ 
Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy z terminem granicznym do 
24.08.2020 r. 
 
ROZDZIAŁ 8 SIWZ ________________ ______ __  _____________  
Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wadium nie jest wymagane. 
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ROZDZIAŁ 9 SIWZ  
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 
warunków 
Spełnienie poniższych warunków skutkuje dopuszczeniem Wykonawcy do procedury udzielenia 
zamówienia. 
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
                    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust.l pkt.12-23 oraz art.24 ust. 5 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków 
wskazanych w ust. 1 pkt 2 ppkt c), Wykonawcy wykazują łącznie. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.l pkt 
2 ppkt c), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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ROZDZIAŁ 10 SIWZ 

Przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 
oraz informacje o sposobie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia. 
1. Z postępowania wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp): 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228- 230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. poz.553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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

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

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

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.2; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji"', lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

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

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

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

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt.2 lit. a-c i pkt.3, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt.2 
lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
(1) w ust.1 pkt.2 lit. d i pkt.3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt.2 lit. d, 
(2) w ust.1 pkt.4, 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt.7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

3. Wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania odbywa się na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę Oświadczenia opisanego w Rozdziale 13 pkt 1 ust. 1 
SIWZ. Do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu 
Zamawiający wezwie tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

 

ROZDZIAŁ 11 SIWZ 
 
Przesłanki do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.5 ustawy Pzp oraz 
informacje o sposobie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia. 
Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych podstaw do wykluczenia. 
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ROZDZIAŁ 12 SIWZ _____________________________________________________  
Pozostałe przepisy dotyczące wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych w Rozdziale 
10 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 1. 

3. W przypadkach, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 
12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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ROZDZIAŁ 13 SIWZ 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
brak podstaw do wykluczenia 

I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 
1.  Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku 

nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz spełnienia - w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1. 

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - 
Załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ust.1: 
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1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegając na 

zasobach innego podmiotu 
1) Jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 22a potwierdzając spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z 
uwzględnieniem następujących informacji: 

(1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
(2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 
(3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca winien złożyć 
dokumenty określone w pkt III ust.1. 

2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedstawia: 
Wypełniony Załącznik nr 1 - Specyfikację Techniczną Sprzę
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IV. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o którym mowa w Rozdziale 13 pkt 1 ust.1 składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniach mają 
wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w 
rozumieniu art. 23 ust.2 ustawy Pzp, są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. 
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
5. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy, wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego „Liderem", 
wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 

6. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego 
załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca 
upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz 
wskazania rachunku, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być 
odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie 
przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną 
przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata 
dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

V. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt I ust.1., oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 
(pkt III), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienie lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VI. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VII. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy. 

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

X. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

XI. Dokumenty inne niż oświadczenia, o którym mowa w pkt 10, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

XII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację 

2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach o których mowa w art. 89, ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

4. Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
XIII. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą. 
XIV. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, 

wypisu, wyciągu lub kopii, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ 14 SIWZ ______________________________________  ______________  
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 13 SIWZ 
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 
3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
im. Adama Mickiewicza  

ul. Hiacyntowa 69 
20-143 Lublin 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: poczta@sp4.lublin.eu 
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5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 
ich otrzymania. 

6. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, brak niezwłocznego 
potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej 
przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych, dowód wysłania e-maila, 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawcę, dla 
których jest wymagana forma pisemna, przekazane pocztą elektroniczną, uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

ROZDZIAŁ 15 SIWZ ______________________________________  
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
                                                         Radosław Symbor 
                                            radoslaw.symbor@sp4.lublin.eu  
                                                       

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 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 (art. 38 
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp). 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ, 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 
nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie (poza 
przewidzianą wizją lokalną określoną w rozdziale HI SWIZ). 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

8.  
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Oferowana cena winna być wyrażona w PLN. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w 
walutach obcych. 

ROZDZIAŁ 17 SIWZ _____________________________________________________ 
Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. (art. 85 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp). 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 
ROZDZIAŁ 18 SIWZ   
Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty; 
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Oświadczenia wymienione w Rozdziale 13 pkt I ust. 1 SIWZ stanowiące Załączniki 

nr 3 i 4 do SIWZ. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty niezgodne z ustaleniami opisanymi w 

SIWZ zostaną odrzucone. 
3. Wykonawca sporządza ofertę w sposób czytelny. 
4. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.) w 

sposób zapewniający zachowanie integralności oferty tj. w jedną całość. 
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

6. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane (parafowane) przez osobę 
(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Za podpisanie uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
złożony przez osobę(y) upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy 
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej. 

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku pieczęci imiennej. 
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9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

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

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

12. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.2 ust.4 ustawy 
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47 poz.211 z póź. zm.) 
Wykonawca winien oznaczyć w sposób wyraźny klauzulą „Dokument stanowiący 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 
Dokumenty te należy złożyć w wydzielonej przez siebie części oferty. 

13. Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne wyjaśnienie winno być dołączone do oferty. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp. 
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

18. Oferta powinna być dostarczona w nieprzezroczystej, nieuszkodzonej kopercie 
opatrzonej danymi Wykonawcy oraz oznaczonej: 

                                                                 Szkoła Podstawowa Nr 4 
                                                                 im. Adama Mickiewicza  
                                                                      ul. Hiacyntowa 69 
                                                                          20-143 Lublin 

 
OFERTA 

„D-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I 

SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNI" 

NIE OTWIERAĆ 17.07.2020 r. GODZ 10:00 
 
UWAGA! Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu 
których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

19. Koperta zewnętrzna z logo firmy kurierskiej nie jest opakowaniem oferty. Jeżeli oferta jest 
przekazywana przesyłką kurierską to należy ją opakować i dopiero umieścić w kopercie 
firmy kurierskiej. 
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20. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub 
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert - art. 84 ustawy Pzp. 

21. Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert 
na następujących zasadach: 

1) powiadomienie o wprowadzonych zmianach należy złożyć w nieprzejrzystej 

trwale zamkniętej kopercie, opisanej "ZMIANA OFERTY - znak sprawy: 

SP4.SG.261.1.2020" - koperty oznaczone w taki sposób zostaną otwarte wraz z ofertą, 

której dotyczą i zostaną do niej dołączone; 

2) powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej 
kopercie, opisanej "WYCOFANIE OFERTY - znak sprawy: SP4.SG.261.1.2020" - koperty 
oznaczone w taki sposób zostaną otwarte najpierw, a oferty wycofane nie będą 
otwierane. 

22. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 ROZDZIAŁ 19 SIWZ 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 20.07.2020 r. do godz. 11:00 w   
siedzibie szkoły. 

                                                                 Szkoła Podstawowa Nr 4 
                                                                im. Adama Mickiewicza  
                                                                      ul. Hiacyntowa 69 
                                                                          20-143 Lublin 
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie 20.07.2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie 

Szkoły, sala nr 3. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://bip.lublin.eu 

informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3} ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ 20 SIWZ _______________________________________  _____________  
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest podać łączną cenę netto, stawkę 
i wysokość podatku VAT oraz cenę brutto. 

2. Wszystkie ceny podane muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku. 

3. Ceny podane zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianie. 
4. Łączna cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. 

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje 
odrzucenie oferty. 
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6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 
w górę). 

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ 21 SIWZ ____________________________________________________ ] 
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny. 
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 

kryterium, waga, sposób punktowania): 

Nazwa kryterium waga % [W] 
Cena brutto 60 
Okres gwarancji 40 

CENA 
W zakresie tego kryterium najwyżej oceniana będzie oferta z najniższą ceną. Oferty oceniane 
będą według wzoru: 

Cena najniższa 
Lc = --------------------- x W pkt. 

Cena badana 

Lc - ilość punktów przyznana w kryterium „CENA" 
W - waga kryterium 
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OKRES GWARANCJI 

Kryterium „okres gwarancji (LG) waga 40%: 

Kryterium „okres gwarancji" - punktacja: 

1 Rok gwarancji -0 pkt (obligatoryjny, podstawowy wymagany okres gwarancji) 

2 Lata gwarancji - 10 pkt 
3 Lata gwarancji - 25 pkt 
4 i powyżej lat gwarancji -40 pkt 

Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia określone 
w załączniku nr 1 do SIWZ oraz na wykonane prace montażowo - instalacyjne wskazane 
w Rozdziale 3 SIWZ. 

IG ~ ilość punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji". 

OCENA OFERT 
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z wymienionych kryteriów. 
2. Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń przyznanej liczby punktów 

z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
3. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT). 
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Ocenę końcową stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych 
kryteriach, zgodnie ze wzorem: 

6. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według 
w/w kryteriów wynosi 100 pkt. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp). 

8. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i 
jest najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria oceny ofert. 

9. jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 
4 ustawy Pzp). 

L = Lc  + LG 

gdzie: 
L 
Lc 

LG 

- całkowita liczba uzyskanych punktów 
- liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena" 
- liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji" 
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ROZDZIAŁ 22 SIWZ 
Informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ci, najpóźniej przed zawarciem umowy 
z Zamawiającym, zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

2. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 
Wykonawców - głównego Wykonawcę (Lidera) do koordynowania czynności 
związanych z realizacją umowy; 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; 

3) zawierała określony czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu 
zamówienia i gwarancji jakości; 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia; 
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu okresu gwarancji; 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 
7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

ROZDZIAŁ 23 SIWZ  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 24 SIWZ 
Przesłanki unieważnienia postępowania 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającego 
wykluczeniu - art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie - art. 93 ust.1 pkt 5 Pzp; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć- art. 93 ust.1 pkt 6 Pzp; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego- 
art. 93 ust.1 pkt 7 Pzp; 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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ROZDZIAŁ 25 SIWZ _____________________________________________________  
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie (art. 140 ust.1) 

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
4. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w 

załączniku nr 6 do SWIZ. 
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta - z zastrzeżeniem art. 

183 ust.1 ustawy Pzp - najwcześniej po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
1) złożono tylko jedną ofertę; 
2) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w 
art.180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze. 

7. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert. 

8. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu. 

9. 9.  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 oraz z zastrzeżeniem zmian 
wprowadzonych na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2019 r. poz. 1843). 
10. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

10.   1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację 
umowy w terminie określonym pierwotnie, 

11.   2) zmiana podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, 
12.   3) zmiana zaoferowanego sprzętu,  
13. 11.Zmiany umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: 
14.   1) ad pkt 1) zmiana terminu realizacji umowy o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny 

do usunięcia skutków tego działania. 
15.   2) ad pkt 2) kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, określone w § 6 ust. 1i załączniku nr 

2, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku 
VAT. 

16.   3) zmiana zaoferowanego sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności nie zależnych od 
Wykonawcy, skutkujących brakiem dostępności zaoferowanych produktów, w takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza zastąpienie   go innym o parametrach nie gorszych niż pierwotnie 
zaoferowany. Przy czym sytuacja taka nie powoduje wydłużenia jakichkolwiek terminów oraz 
wynagrodzenia określonych w niniejszej umowie. 

17.  
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SP4.SG.261.1.2020 9. 12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
13.W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3 Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W sprawach 
nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisu Kodeksu cywilnego 
i ustawy „Prawo zamówień publicznych'". 

Środki ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: 
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do 
postępowań o wartości powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

ROZDZIAŁ 27 SIWZ 
Klauzula informacyjna z art. 13 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 
°administratorem danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie; dane adresowe: ul. Hiacyntowa 
69, 20-143 Lublin. 
 bbi@lublin.eu 

° dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetwarzane będą na 
podstawie art 6 ust, 1 lit, c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

 
zamówienia publicznego nr ewidencyjny: SP4.SG.261.1.2020 

, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 
» odbiorcami danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp"; 

“dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu będą przechowywane, zgodnie 
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

«obowiązek podania przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu danych osobowych 
bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

ROZDZIAŁ 26 SIWZ 
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“Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego 

dotyczących*; 
-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art 18 ust. 2 RODO**; 

-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu uzna, że przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy RODO; nie przysługuje Wykonawcy biorącemu udział w 
postępowaniu: 

-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

'skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

*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. 

ROZDZIAŁ 28 SIWZ 
Integralnymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Sprzętu  
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 6 - Projekt Umowy  
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