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Rozdział 1 – Nazwa oraz adres Zamawiającego
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64 – 100 Leszno
NIP: 697 – 22 – 59 – 898
REGON: 411050445
Prowadzący postępowanie:
Urząd Miasta Leszna
Biuro Projektów Współfinansowanych
64-100 Leszno, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
fax. (65) 520 62 16
e - mail bpw@leszno.pl
godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek- piątek 7.30 – 15.30
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna”
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem BPW.271.07.2018 Wykonawcy powinni
we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływad się na wyżej podane oznaczenie.
Zamawiający informuje, że wszelkie formy kontaktu Wykonawcy z Zamawiającym, w tym zwłaszcza zadawanie pytao w toku
postępowania lub złożenie oferty w postępowaniu, a także zawarcie umowy, wiązad się mogą z przetwarzaniem danych
osobowych Wykonawcy lub osób działających w imieniu Wykonawcy. W związku z powyższym, w celu realizacji obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w przepisie 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), Zamawiający przekazuje Załącznik nr 9 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia jest jednym z działao realizowanych w ramach Projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12
w granicach miasta Leszna”, dla którego otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020, w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią
drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast.

Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieo
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) o wartości poniżej
kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Biura Projektów
Współfinansowanych Urzędu Miasta Leszna przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części tj.:
Częśd I – zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem.
Częśd II – zakup, dostawa i instalacja nowej, nieużytkowanej i nieregenerowanej uprzednio kserokopiarki.
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3.
4.
5.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych na jedną lub więcej z wyżej wymienionych części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (inaczej specyfikacja techniczna) dla każdej części zamówienia znajduje się
odpowiednio w Załącznikach nr 8a i 8b do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwośd przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany
sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawid wraz z ofertą jego
szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikad,
iż zaoferowany sprzęt lub oprogramowanie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego
dla następujących pozycji opisanych w zał. nr 8a do SIWZ:
 Punkt 1. Laptop – 3 sztuki:
Dla pozycji 14. System Operacyjny: Windows 10 Professional PL
Wyjaśnienie:
W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje środowisko Active Directory dla systemów Windows. Wszystkie stacje
robocze podłączone są do domeny Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory.
W związku z tym, aby zachowad pełną funkcjonalnośd systemu operacyjnego, koniecznym jest, aby był to produkt
firmy Microsoft – Windows 10 w wersji Professional.
Dla pozycji 15. Oprogramowanie biurowe: Ms Office 2016 Home and Business, licencja bezterminowa.
Wyjaśnienie:
Ze względu na rozwiązania sprzętowo-programowe zastosowane w Urzędzie Miasta Leszna wymagane jest
dostarczenie pakietu biurowego MS Office w wersji 2016 w wersji zawierającej programy Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Spowodowane jest to tym, iż częśd funkcjonalności oferowana jest tylko
przez pakiet firmy Microsoft:
 Pakiet MS Office wyposażony jest w mechanizm automatycznej aktualizacji produktu. W Urzędzie Miasta
Leszna funkcjonuje serwer aktualizacji oprogramowania (WSUS), który pozwala na centralne dystrybuowanie
aktualizacji do programów firmy Microsoft (w tym również dla pakietu Ms Office). Niemożliwym jest
aktualizowanie oprogramowania biurowego innych firm za pośrednictwem WSUS,
 Laptopy, które zostaną zakupione w niniejszym przetargu, przeznaczone są dla pracowników, którzy obecnie
pracują na oprogramowaniu biurowym firmy Microsoft, posiadają zasoby plikowe utworzone w powyższym
pakiecie i korzystają ze specyficznych funkcji tego oprogramowania, m.in.:
 tworzenie i wymiana szablonów w ramach MS Word i MS Excel,
 praca na dokumentach zawierających makra Microsoft,
 pracownicy korzystają z określonych i ustalonych standardów takich jak czcionki, kliparty, format
dokumentów.
 Utworzone we wcześniejszym okresie, przez pracowników Urzędu, prezentacje multimedialne
w oparciu o Microsoft Power Point zawierają znaczne ilości rozwiązao (animacje, kliparty, muzyka)
występujących tylko w tym programie.
Powyższe funkcjonalności wymagają zastosowanie pakietu Microsoft Office.

7.
8.

9.

Dla wyspecyfikowanych urządzeo podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych,
wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Wszystkie urządzenia powinny spełniad wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz
posiadad stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien
spełniad w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadad wszystkie niezbędne
dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE)
oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku nr 8a
oraz 8b do SIWZ. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli
użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeo lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny
produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów
równoważnych dla urządzeo wymienionych w Załączniku nr 8a oraz 8b do SIWZ, przez które należy rozumied produkty
o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące)
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10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo – systemowo – sprzętową w tym samym zakresie, co produkty
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyd dokładny opis oferowanych produktów,
z którego wynikad będzie zachowanie warunków równoważności.
Przedmiot zamówienia musi byd dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym
oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeo wynikających
z udzielonej gwarancji.
Zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości:
Dla Części I przedmiotu zamówienia:
Wykonawca określi gwarancję jakości dla urządzeo wymienionych w Załączniku nr 8a do SIWZ w złożonej ofercie
stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
Dla części II przedmiotu zamówienia:
Wykonawca określi gwarancję jakości dla urządzeo wymienionych w Załączniku nr 8b do SIWZ w złożonej ofercie
stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi byd wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem
dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może byd przewidziany przez producenta
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzid z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących
również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnieo gwarancyjnych.
Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien byd wyposażony
w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP
gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu
komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialnośd za szkody powstałe podczas
transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ.
Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrad ze strony Zamawiającego
http://www.bip.leszno.pl.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówieo CPV:
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe,
30.23.00.00-0 Sprzęt związany z komputerami,
30.21.30.00-5 Komputery osobiste,
30.23.21.10-8 Drukarki laserowe,
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
30.12.11.00-4 Fotokopiarki.
UWAGA: Zaoferowanie towaru sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkowad będzie odrzuceniem oferty!

Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia
1.
2.

Dla Części I przedmiotu zamówienia – Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach
określonych w Rozdziale 13 pkt. 1 lit. a) ppkt 4.
Dla Części II przedmiotu zamówienia - Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach
określonych w Rozdziale 13 pkt. 1 lit. b) ppkt 3.

Rozdział 5 – Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
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i niniejszej SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 1) SIWZ.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ.
3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2
pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) Dla Części I przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości
brutto nie mniejszej niż 5 000,00 zł (słownie: pięd tysięcy złotych zero groszy),
b) Dla Części II przedmiotu zamówienia – minimum jedną dostawę kserokopiarki/kserokopiarek
o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy).
Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej
w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty dla Części I i II przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
do wykazania się zrealizowaniem zamówieo określonych jak dla Części I i II przedmiotu zamówienia.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dostawę rozumie jedną wykonaną dostawę w ramach jednej
umowy/kontraktu/zlecenia.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
8. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnid Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno byd złożone w oryginale. Może ono byd złożone w formie pisemnego
oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa
generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje,
o których mowa w punkcie 2) lit. (a-d) powyżej.
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„Zobowiązanie innego pomiotu” powinno wskazywad w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego
podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa
w ust. 7 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ.
7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp);
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 24 ust. 1 pkt 13)
ustawy Pzp):
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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1463 ze zm.),
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.
z 2012 r. 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 Rozdziale 5 ust. 9 pkt 2) SIWZ (art. 24 ust.
1 pkt 14) ustawy Pzp);
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 (art. 24 ust. 1 pkt
15) ustawy Pzp);
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 który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawid wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy
Pzp);
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mied istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 pkt 17) ustawy Pzp);
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąd na czynności Zamawiającego lub pozyskad
informacje poufne, mogące dad mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18)
ustawy Pzp);
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
Strona 6 z 26

BPW.271.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna
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 byd wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
(art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy Pzp);
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 wykazad za pomocą
stosownych środków dowodowych (art. 24 ust.1 pkt 20) ustawy Pzp);
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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.) (art. 24 ust 1) pkt 21) ustawy Pzp);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22) ustawy Pzp);
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.), 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 (art. 24 ust. 1 pkt
23) ustawy Pzp).
10. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również
Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłośd ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344)
(art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwośd, w szczególności,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych
(art. 24 ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp);
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art.
3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5
pkt. 4) ustawy Pzp).

Rozdział 6 – Wykaz oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5
ust. 6 SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 9 i 10 SIWZ, Wykonawca do
oferty dołącza aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie
Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziału SIWZ, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i w ust.
2 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzad spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2 niniejszego Rozdziału SIWZ.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału SIWZ.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzieo złożenia
oświadczeo i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeo okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ,
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego
w niniejszym SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) Dla Części I przedmiotu zamówienia:
1) dokumentów potwierdzających wymagane parametry oferowanego sprzętu (np. karty katalogowe,
firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne
lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie
spełniania wymagao ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności
złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyd fragment potwierdzający
parametry podane na formularzu oferowanego sprzętu;
2) Dla pozycji nr 1, 2, 3 Części I zamówienia – dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany
sprzęt certyfikatu ENERGY STAR lub równoważnego - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyd Certyfikat ENERGY STAR lub wydruk ze strony internetowej Energy Star,
potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie przeszedł wymagane testy. W przypadku gdy
zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogów ENERGY STAR, należy wykazad że przeszedł on równoważne
testy energetyczne i potwierdzid to stosownym świadectwem.
3) Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyd dokładny opis oferowanych
produktów, z którego wynikad będzie zachowanie warunków równoważności.
b) Dla Części II przedmiotu zamówienia:
1) dokumentów potwierdzających wymagane parametry w oferowanych produktach (np. karty
katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy
techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią
potwierdzenie spełniania wymagao ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania
oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego przedmiotu
zamówienia w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyd fragment
potwierdzający parametry podane na formularzu oferowanego sprzętu.
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2) Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyd dokładny opis oferowanych
produktów, z którego wynikad będzie zachowanie warunków równoważności
8. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą
wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówieo Publicznych.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeo lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskad 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku zamówieo na roboty budowlane,
które mają byd wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyd realizację robót budowlanych.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, 14, 17
i 18 niniejszego Rozdziału SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, 14, 17 i 18
niniejszego Rozdziału SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeo lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeo lub dokumentów, o ile
są one aktualne.
14. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego
Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny byd
wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego
Rozdziału.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócid się
do odpowiednio właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
15. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
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16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie 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.
16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
17. Dokumenty podmiotów trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust.
7 pkt 2) lit. a) SIWZ.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych
i bezpłatnych bazach danych.
Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ.
18. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia,
a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a
ustawy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu
podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych
w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach
danych.
Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit a) SIWZ.
19. Inne dokumenty:
1) Dowód wniesienia wadium.
2) Jeżeli Wykonawca będzie polegad na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ).
20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzid wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócid się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego Rozdziału SIWZ Zamawiający może żądad od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
22. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodnośd z oryginałem”.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
23. Poświadczenia „za zgodnośd z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
24. Poświadczenie „za zgodnośd z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku poświadczenia
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„za zgodnośd z oryginałem” kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyd stosowne Pełnomocnictwo.
25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
26. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyd pełnomocnictwo
udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
27. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 oraz ust. 2 SIWZ, oświadczeo lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnieo w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnieo oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą byd złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodnośd
z oryginałem” odpowiednio przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą
zostad dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
28. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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.
29. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnieo dotyczących oświadczeo
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
- wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
30. UWAGA!
Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu przetargowym procedurę uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy –
Prawo zamówieo publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a następnie zbadad, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzieo złożenia
oświadczeo i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadad, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający informuje, iż nie należy załączad do Oferty dokumentów i oświadczeo na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 niniejszej SIWZ.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie
Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłaoca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ).
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwad się numerem sprawy określonym
w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny byd składane
na adres: Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny byd
kierowane na adres: bpw@leszno.pl, klukanus@leszno.pl, a faksem na nr (65) 520 – 62 – 16.
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5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja
wysłana przez Zamawiającego na numer faksu/adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została
Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 Małgorzata Łakomy
 Kamil Łukanus
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno
z Zamawiającym jak i osobami uprawionymi 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.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
kierując wniosek na adres: Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytao drogą elektroniczną (na adres wskazany w ust. 4 niniejszego Rozdziału)
w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnieo.
9. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnieo na wszelkie zapytania związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia 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 kooca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo
pozostawid wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.
13. Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWIZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy
przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, może żądad od Wykonawcy
pisemnych wyjaśnieo dotyczących treści złożonej oferty.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, może przed upływem terminu
składania ofert zmienid treśd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.
16. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych.
17. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zmówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp stosuje się
odpowiednio.
18. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja składana w trakcie
postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi byd sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą byd składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział 8 – Wymagania dotyczące wadium
Każdy Wykonawca musi wnieśd wadium:
1. Każdy Wykonawca musi wnieśd wadium w wysokości:
a) Dla Części I przedmiotu zamówienia w wysokości: 500,00 PLN (słownie: piędset złotych 00/100);
b) Dla Części II przedmiotu zamówienia w wysokości 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium może byd wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO
BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia drukującego do Urzędu Miasta Leszna
– częśd …”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyd wraz z ofertą.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyd wraz z ofertą, w oryginale,
w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi,
mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia drukującego do Urzędu Miasta Leszna
– częśd …”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodnośd z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien byd
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierad następujące elementy:
1) nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma byd zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj.:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złoży oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
i. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
ii. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
6) gwarancja/poręczenie winno byd nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi byd wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania
ofertą.
6. Wadium musi byd wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej
SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
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8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego rozdziału SIWZ (w formach,
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie
obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówieo Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11
powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeo lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (Sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017r.)
wadium podlega zatrzymaniu na postawie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1579 ze
zm.) także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp.

Rozdział 9 – Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócid się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której
mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
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Rozdział 10 – Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty
w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejmującym treśd złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy
pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1)
ustawy Pzp.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oświadczeo, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treśd oferty musi odpowiadad treści niniejszej SIWZ.
5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Oferta powinna byd napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna byd podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązao w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą byd złożone w sposób pozwalający zidentyfikowad
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki
w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujące ofertę i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.
10. Ofertę należy przygotowad tak, aby z zawartością oferty nie można było zapoznad się przed upływem terminu składania
ofert.
11. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane
i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszej SIWZ, winny byd sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13. Na Ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony Formularz kalkulacji cenowej sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 6a i 6b
do SIWZ – odpowiednio dla Części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę,
c) wypełniony Formularz ofertowy sprzętu sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 8a i 8b
do SIWZ – odpowiednio dla Części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza ofertowego sprzętu”. W przypadku braku
modelu lub nr katalogowego produktu, nazwy producenta lub innych niewypełnionych pozycji formularza oferta
nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona.
d) na potwierdzenie spełnienia kryterium, o którym mowa w Rozdziale 13 pkt 1 lit. A) ppkt 3 niniejszego SIWZ dla:
Części I przedmiotu zamówienia - „Wydajnośd procesora”, Wykonawca winien załączyd wyniki z przeprowadzonych
testów wydajności oferowanego procesora w formie: - wydruku z przeprowadzonych testów na stronie
http://www.bapco.com. lub informacji dla Zamawiającego o tym, że przedmiotowe testy zamieszczone zostały na
powyższej stronie internetowej;
lub
w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na
stronie http://www.bapco.com., Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd wraz z ofertą wydruk
z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę.
e) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ),
f) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegad na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien
dołączyd zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ).
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UWAGA!
Zamawiający informuje, iż nie należy załączad do Oferty dokumentów i oświadczeo na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem,
bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie
lub innym opakowaniu należy umieścid adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do urzędu miasta Leszna”
Nie otwierad przed 29.06.2018 r. godz. 10:30”
15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę.
16. Czynnośd wycofania jak i zmiany oferty może dokonad wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy.
17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o
wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierad oznaczenie:
„Oświadczenie o wycofaniu oferty
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do urzędu miasta Leszna”
Nie otwierad przed 29.06.2018 r. godz. 10:30”
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierad co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treśd oświadczenia Wykonawcy
o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian.
Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi
zawierad oznaczenie:
„Oświadczenie o zmianie oferty”
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.07.2018
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do urzędu miasta Leszna”
Nie otwierad przed 29.06.2018 r. godz. 10:30”
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierad nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą byd one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniad”.
Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
21. Wykonawca może złożyd jedną ofertę.
22. Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawca może złożyd ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych części. Liczba Części - 2.
23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
24. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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Rozdział 11 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku,
do dnia 29.06.2018 roku do godz. 10:00.
UWAGA:
Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej
w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obciążają Wykonawcę.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe
otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane
w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub inną.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna,
Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie
zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 12 – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena ofertowa musi obejmowad wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające ze specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz postanowieo zawartych w projekcie umowy, informacji i wyjaśnieo uzyskanych od
Zamawiającego.
2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), jest wyrażoną w pieniądzu,
łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością dostaw i innych świadczeo, stanowiących przedmiot
zamówienia.
3. Podane w Formularzu kalkulacji cenowej ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia
(Załącznik nr 6a/6b do SIWZ) będą obowiązywad przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
4. Ceny muszą byd: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy koocówkę pominąd, powyżej i równe 5 należy zaokrąglid w górę).
5. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
6. Cena oferty powinna byd wyliczona w następujący sposób:
a) Wykonawca określi ceny jednostkowe netto na Formularzu kalkulacji cenowej,
b) Wykonawca obliczy wartośd netto poszczególnych pozycji przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilośd
jednostek,
c) Wykonawca obliczy wartośd brutto poszczególnych pozycji przez dodanie wysokości podatku VAT do wartości netto
dla poszczególnych pozycji,
d) Wykonawca zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji,
e) Cena brutto stanowi cenę oferty dla danej części zamówienia.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
W szczególności Zamawiający poprawi:
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omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonego przez
Wykonawcę formularza ofertowego, dostosowując ich treśd do odpowiednich dokumentów wzorcowych
zamieszczonych w SIWZ;
 oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie),
a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi koocową wartośd oferty. Przy poprawianiu omyłek
Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto.
8. Każdy z Wykonawców może zaproponowad tylko jedną cenę i nie może jej zmienid.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Cenę oferty należy podad w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością nie większą niż dwa miejsca
po przecinku.
11. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
12. Jeżeli w postępowaniu 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 oferowanej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Najkorzystniejszą ofertą dla każdej Części przedmiotu zamówienia będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, dla każdej Części przedmiotu zamówienia, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące
kryteria oceny ofert:
a)

Dla Części I przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa Kryterium

Waga (pkt)

Sposób oceny
wg wzoru wskazanego w lit. a)
pkt 1) poniżej

1.

Najniższa cena ofertowa brutto (PC)

60 pkt

2.

Gwarancja jakości (PG)

10 pkt

wg sposobu wskazanego w lit. a)
pkt 2) poniżej

3.

Wydajnośd procesora (PW)

25 pkt

wg wzoru wskazanego w lit. a)
pkt 3) poniżej

4.

Termin realizacji zamówienia (PT)

5 pkt

wg wzoru wskazanego w lit. a)
pkt 4) poniżej

1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym dla Części I zamówienia. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium dla Części I przedmiotu zamówienia
otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
PC = (CN/CB) x 60 [pkt]
gdzie:
PB – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,
CN – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 10 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji
jakości dla urządzeo wymienionych w Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącym Załącznik nr 8a do SIWZ. Okres
gwarancji Wykonawca winien podad w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez
zamawiającego protokołu odbioru. Punkty będą przydzielone wg tabeli poniżej:
Lp.

Zadeklarowana przez wykonawcę długośd gwarancji jakości

Przyznana ilośd punktów w kryterium (PG)
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1

24 miesięczna gwarancja jakości

0 pkt

2

36 miesięczna gwarancja jakości

5 pkt

3

48 miesięczna gwarancja jakości

10 pkt

Zamawiający zastrzega, że:
1) Nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji innego niż 24, 36, lub 48 miesięcy dla urządzeo wymienionych w
Formularzu ofertowym sprzętu stanowiącym Załącznik nr 8a do SIWZ;
2) W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówieo publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treśd nie odpowiada treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w
kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 48 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu
gwarancji, z zastrzeżeniem pkt 5.
4) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 24 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem
takiego okresu gwarancji.
5) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
3) „Wydajnośd procesora” (PW) – waga kryterium to 25 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ oraz Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącym Załącznik nr 8a do SIWZ.
Wydajnośd procesora opisanego w pkt. 1. „Laptop – 3 sztuki”, w pozycji nr 1. „Procesor”. Maksymalną liczę punktów w tym
kryterium dla Części I przedmiotu zamówienia otrzyma oferta z najwyższą wydajnością procesora (25 pkt). Pozostałe oferty
zostaną ocenione wg następującego wzoru:

PW = WZ/WN x 25 (pkt)
WZ – oznacza zaoferowaną wydajnośd procesora Laptopa w Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącego Załącznik nr
8a do SIWZ - Wydajnośd procesora - pkt. 1. Laptop – 3 sztuki, w pozycji nr 1. „Procesor” w ofercie ocenianej,
WN – oznacza największą zaoferowaną przez Wykonawców wydajnośd procesora dla Laptopa w Formularzu oferowanym
sprzętu stanowiącego Załącznik nr 8a do SIWZ - Wydajnośd procesora - pkt. 1. Laptop – 3 sztuki, w pozycji nr 1.
„Procesor” w złożonych ofertach.
Zamawiający zastrzega, że:
1) W przedmiotowym kryterium oceniana będzie „Wydajnośd procesora” określona przez Wykonawcę w
Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ oraz Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącego
Załącznik nr 8a do SIWZ.
2) Oferowana wydajnośd procesora nie może byd niższa nie 1614 pkt.,
W sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę wydajności procesora niższej niż 1614 pkt, Zamawiający na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treśd nie
odpowiada treści Specyficznych Istotnych Warunków Zamówienia.
3) W przypadku braku podania „Wydajności procesora” w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
lub nie przedłożenia wymaganego testu z wydajności procesora (w przypadku gdy wyniki testów wydajności
procesora dla zaoferowanego urządzenia nie zostały opublikowane na stronie http://www.bapco.com.), oferta
Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 punktów. W przypadku wybrania takiej oferty do realizacji, wykonawca
zobowiązany jest do otrzymania zgody Zamawiającego na użycie proponowanego procesora. Wynik wydajności
procesora nie może byd mniejszy niż 1614.
4) Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagao w przedmiotowym kryterium będzie wydruk z
przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę lub przeprowadzony test
na stronie thttp://www.bapco.com, które potwierdzą wydajnośd procesora nie mniejszą niż 1614 pkt.
5) W przypadku, gdy zaproponowany zostanie procesor, którego wyniki testów wydajności nie zostały
opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu zawierającego
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wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany
procesor spełnia minimalne wymagania dotyczące punktów wymaganych przez Zamawiającego.
Procesor musi umożliwid uzyskanie minimum 1614 punktów w teście wydajnościowym Bapco SysMark2014, Office
Productivity przy domyślnym ustawieniu producenta testów (w wynikach na stronie parametr „modified” powinien mied
wartośd „NO”). Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Wszystkie
ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo SYSmark 2014 User Guide” powinny byd zgodne z
domyślnie proponowanymi przez producenta (w wynikach parametr „modified” powinien mied wartośd „NO”).
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądad od
Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów
użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy
powinny byd przeprowadzone w systemie MS Windows 7, Windows 8 lub Windows 10.
6) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najwyższą wydajnością procesora (25 pkt).
4) Termin realizacji zamówienia (PT) – waga kryterium to 5 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin realizacji
zamówienia. Termin wykonania zamówienia Wykonawca winien podad w pełnych dniach kalendarzowych, licząc od dnia
podpisania umowy. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu
zamówienia (5 pkt.) Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

PT = TK/TO x 5 pkt
TK –
TO –

oznacza najkrótszy dopuszczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia (14 dni kalendarzowych),
oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w ocenianej ofercie, (liczony w pełnych dniach
kalendarzowych).

Zamawiający zastrzega, że:
1) Zamawiający zakłada wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych,
licząc od dnia podpisania umowy oraz nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych.
2) Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w sytuacji, gdy Wykonawca
wyznaczy w ofercie termin wykonania zamówienia dłuższy niż 28 dni kalendarzowych lub krótszy niż 14 dni
kalendarzowych.
3) Termin wykonania zamówienia wskazany w ofercie będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
4) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego terminu wykonania
zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin wykonania zamówienia w wymiarze 29 dni
kalendarzowych i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego terminu wykonania zamówienia.
5) Termin wykonania zamówienia zaoferowany w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia na Częśd I przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilośd
punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:

P = PC + PG +PW + PT
b) Dla Części II przedmiotu zamówienia:
Lp.

Nazwa Kryterium

Waga (pkt)

Sposób oceny
wg wzoru wskazanego w lit. b)
pkt 1) poniżej

1.

Najniższa cena ofertowa brutto (PC)

60 pkt

2.

Gwarancja jakości (PG)

30 pkt

wg sposobu wskazanego w lit. b)
pkt 2) poniżej

3.

Termin realizacji zamówienia (PT)

10 pkt

wg wzoru wskazanego w lit. b)
pkt 1) poniżej
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1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym dla Części II zamówienia. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną
ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
PC = (CN/CB) x 60 [pkt]
gdzie:
PB – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”,
CN – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CB – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 20 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji
jakości dla urządzeo wymienionych w Formularzu oferowanego sprzętu stanowiącym Załącznik nr 8b do SIWZ. Okres
gwarancji Wykonawca winien podad w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru. Punkty będą przydzielone wg tabeli poniżej:
Lp.
1

Zadeklarowana przez wykonawcę długośd gwarancji jakości
36 miesięczna gwarancja jakości lub 200 000 kopii
na przedmiot zamówienia

Przyznana ilośd punktów w kryterium (PG)
0 pkt

2

48 miesięczna gwarancja jakości lub 300 000 kopii
na przedmiot zamówienia

15 pkt

3

60 miesięczna gwarancja jakości lub 400 000 kopii
na przedmiot zamówienia

30 pkt

Zamawiający zastrzega, że:
1) Nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji innego niż 36 miesięcy lub 200 000 kopii na przedmiot
zamówienia, 48 miesięcy lub 300 000 kopii na przedmiot zamówienia lub 60 miesięcy lub 400 000 kopii na przedmiot
zamówienia;
2) W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy gwarancji jakości lub 200 000 kopii na przedmiot
zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych odrzuci ofertę
z uwagi na fakt, iż jej treśd nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy jakości lub 400 000 kopii na przedmiot zamówienia,
Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji
do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
4) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 36 miesięcy lub 200 000 kopii na przedmiot
zamówienia i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji. W przypadku wybrania takiej oferty
do realizacji, wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy lub 200 000 kopii.
5) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
3) Termin realizacji zamówienia (PT) – waga kryterium to 10 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin realizacji
zamówienia. Termin wykonania zamówienia Wykonawca winien podad w pełnych dniach kalendarzowych, licząc od dnia
podpisania umowy. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu
zamówienia (10 pkt.) Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

PT = TK/TO x 10 pkt
TK –
TO –

oznacza najkrótszy dopuszczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia (14 dni kalendarzowych),
oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w ocenianej ofercie, (liczony w pełnych dniach
kalendarzowych).
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Zamawiający zastrzega, że:
1) Zamawiający zakłada wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych,
licząc od dnia podpisania umowy oraz nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych.
2) Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w sytuacji, gdy Wykonawca
wyznaczy w ofercie termin wykonania zamówienia dłuższy niż 28 dni kalendarzowych lub krótszy niż 14 dni
kalendarzowych.
3) Termin wykonania zamówienia wskazany w ofercie będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
4) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego terminu wykonania
zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin wykonania zamówienia w wymiarze 28 dni
kalendarzowych i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego terminu wykonania zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia na Częśd II przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilośd
punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:

P = PC + PG + PT
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówieo publicznych oraz niniejszej SIWZ.
2. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert dla każdej części zamówienia.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę dla każdej części zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrad oferty z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacid
zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Rozdział 14 – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje 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,
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 spełniania wymagao dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 4) powyżej, na stronie internetowej www.bip.
leszno.pl.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 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
(np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający może zawrzed umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa
powyżej, jeżeli:
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a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kooczące postępowanie odwoławcze.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądad przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie stron umowy;
b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;
c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych (lider) przy realizacji
ww. zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;
d) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum
okres realizacji przedmiotu zamówienia;
e) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego,
w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji;
g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia;
h) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności;
i) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców;
j) lider ma prawo do zaciągania zobowiązao i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów);
k) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z tytułu realizacji przedmiotowej
Umowy,
l) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez zgody Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszającym.
7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty.
8. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego, stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Postanowienia ustalone w w/w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.
10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta
tych Wykonawców zostanie wybrana,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnieo do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
o których mowa w Rozdziale 5 ust 6 pkt. 3) lit. b) SIWZ.
11. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizowad zamówienie z udziałem podwykonawców mają
zastosowanie przepisy Rozdziału 15 SIWZ.

Rozdział 15 – Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyd Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców (Cześd III pkt. 8 Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu także dla każdego z tych Podwykonawców,
wypełnia pkt III - oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się
wykonawca w formularzu „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA”
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy/usługi następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca przedstawia w odniesieniu do takiego Podwykonawcy OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA w zakresie pkt III - oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca w Załączniku nr 3 do SIWZ.
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4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowiązany jest zastąpid tego Podwykonawcę lub zrezygnowad z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
6. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu zawierania umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz zasady
ponoszenia odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

Rozdział 16 – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zakazuje się zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik
nr 7 do SIWZ.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądad jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.
4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione
wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającym
o wyborze jego oferty.

Rozdział 17 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodnośd
z przepisami ustawy Pzp, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznad
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowieo Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówieo Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu
do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11. Wykonawca może zgłosid przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyśd strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego,
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyśd jednej ze stron.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosid opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy.
14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzieo ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy – Prawo
zamówieo publicznych.

Rozdział 18 – Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówieo o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagao, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Zamawiający informuje, że wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono
dialogu technicznego.

Rozdział 19 – Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nr 1
nr 2

– formularz „OFERTA” (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą),
– formularz „OŚWIADCZENIE” Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składa każdy
Wykonawca wraz z ofertą),
nr 3 – formularz „OŚWIADCZENIE” Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (składa każdy
Wykonawca wraz z ofertą),
nr 4 – formularz „OŚWIADCZENIE” o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (składa Wykonawca
w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp),
nr 5 – formularz „WYKAZ DOSTAW” (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego),
nr 6a – formularz „FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ” – dla części I, (składa Wykonawca wraz z Ofertą),
nr 6b – formularz „FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ” – dla części II, (składa Wykonawca wraz z Ofertą),
nr 7 – projekt umowy
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nr 8a – szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMULARZ OFERTOWEGO SPRZĘTU – dla części I, (składa
Wykonawca wraz z Ofertą),
nr 8b – szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMULARZ OFERTOWEGO SPRZĘTU – dla części II,
(składa Wykonawca wraz z Ofertą),
nr 9 – informacja o administratorze danych osobowych.

………………………………….
(Sprawdził pod względem merytorycznym)

………………………………….
( Sprawdził pod względem zgodności z USTAWĄ)

……………………..………………..……..
Kierownik
Biura Projektów Współfinansowanych

…….…………..................................................................
Zatwierdzam, Leszno dn. …………... 2018 roku
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