Ogłoszenie nr 618334-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu
TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla 7 szkół z terenu
Miasta Leszna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, krajowy numer
identyfikacyjny 000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia 15 , 64-100 Leszno,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl,
odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.leszno.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.leszno.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE
w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, szkolenie i
montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” dla 7
szkół z terenu Miasta Leszna
Numer referencyjny: ED.271.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nieużytkowanego i nieregenerowanego
uprzednio sprzętu TIK dla 7 szkół z terenu Miasta Leszna wraz z zapewnieniem
technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych
urządzeń i oprogramowania, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Tablica
interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym- 5 szt. (Szkoła Podstawowa nr
3- 2 szt.; Szkoła Podstawowa nr 12- 2 szt.; Zespół Szkół Specjalnych- 1 szt.) 2)
Projektor- 4 szt. (Szkoła Podstawowa nr 3- 2 szt.; Szkoła Podstawowa nr 12- 2 szt.)
3) Projektor ultrakrótkoogniskowy- 5 szt. (Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 szt; Szkoła
Podstawowa nr 4- 1 szt.) 4) Głośniki- 4 szt. (Szkoła Podstawowa nr 1) 5)
Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali- 4 szt. (Szkoła
Podstawowa nr 4 – 2 szt; Szkoła Podstawowa nr 7- 1 szt.; Szkoła Podstawowa nr
13- 1 szt.) 6) Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 cali- 3 szt.
(Szkoła Podstawowa nr 7 – 1 szt; Szkoła Podstawowa nr 13- 1 szt.; Zespół Szkół
Specjalnych - 1 szt.) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Załączniku 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, za zakup monitorów

interaktywnych nastąpi w trybie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) na podstawie art. 83
ust.1 pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek oświatowych sprzętu komputerowego,
do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0%
oraz warunków jej stosowania (Oświadczenie stanowi Załącznik 9 do SIWZ). 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość 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 przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie
budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, 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. 5. Dla
wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi,
sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wszystkie urządzenia powinny
spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz
posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych
norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go
do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać 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. 7. Zgodnie z art. 30 ust.
4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na
Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub
parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub
wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w Załączniku
nr 8 do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych

od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne
(współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowosystemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie
przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty
równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego
wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 9. Przedmiot zamówienia
musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz
towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
(uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 10. Do
zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie
świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. 11. Wykonawca określi gwarancję
jakości dla oferowanych urządzeń w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do
SIWZ. 12. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 13. Dostarczony przedmiot
zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed
dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia
testu jego poprawnej pracy. 14. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu
sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z
produkcji lub sprzedaży. 15. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z
oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek
Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień
gwarancyjnych. 16. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania
z sieci energetycznej powinien być 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. 17. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport
do szkół uczestniczących w Programie Aktywna Tablica, wskazanych przez
Zamawiającego w ust 1, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie
oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas
transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca. 18. Wymagania
dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są w wzorze umowy

stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32320000-2
30231320-6
38652120-7
32342412-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 21

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w
postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w
postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 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: jedną dostawę sprzętu komputerowego lub
TIK o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy złotych zero groszy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający wymaga: 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. Zamawiający w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych
bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o
których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ. 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) powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 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 być
wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14
pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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 na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów
znajdujących się w ogólnie dostępnych 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. Dokumenty dotyczące
podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 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 powierzyć 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 ogólnie dostępnych
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.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3)
SIWZ: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 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 świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom,
określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ, Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów: a) 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 wymagań 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) zaznaczyć
fragment potwierdzający parametry podane na formularzu oferowanego sprzętu. b)
Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć
dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie
warunków równoważności.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

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 6 do
SIWZ, c) wypełniony Formularz oferowanego sprzętu sporządzony z
wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza
oferowanego sprzętu”. W przypadku braku modelu lub nr katalogowego produktu,
nazwy producenta lub innych niewypełnionych pozycji formularza oferta nie
podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona. d) oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), e) 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 polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do
oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ). f) 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 przedstawić 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. g) W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze
wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone
przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. h)
dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść
wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zero groszy). Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 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 2016 r., poz. 359 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO
BP S.A. 0/Leszno nr: 07 1020 4027 0000 1402 1053 9643 z dopiskiem na
blankiecie przelewu: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
ED.271.10.2017 Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego
Programu „Aktywna tablica” dla 7 szkół z terenu Miasta Leszna.” Kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3.
Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,
należy złożyć 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: ED.271.10.2017 Dostawa,
szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”
dla 7 szkół z terenu Miasta Leszna wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z
oryginałem”. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać 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 być 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.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • 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 oświadczeń 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. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i
bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być 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. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 6.
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. 7. Oferta Wykonawcy, który
nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie

odrzucona. 8. 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 Zamówień
Publicznych. 9. 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 Zamówień Publicznych. 10. 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. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10 powyżej, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 14. 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 oświadczeń 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. 15. 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) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. 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. 17. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III
CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie
art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., 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.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości
20,00
Termin wykonania
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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 postanowień 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 3. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a)
aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) zmianę
dotyczącą dostarczanego sprzętu/oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi
wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny
będzie sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ,
umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż
wskazana w ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne może mieć
cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego
przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie
udokumentować, c) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu/oprogramowania w
sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu/oprogramowania w
terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć
terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego
wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod
warunkiem, że dostępny będzie sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych
niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie
wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne
może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej), d) zmianę terminów realizacji
przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły
wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron
musi udokumentować, e) zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości)
dostarczanego sprzętu/oprogramowania oraz związane z tym zmniejszenie wartości
umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, f) zmianę dotyczącą

dostarczanego przedmiotu zamówienia albo terminu realizacji przedmiotu
zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość́ zastosowania nowszych i
korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań́ technologicznych, technicznych
lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie
powodujących zmiany zawartej umowy, g) zmianę danych związanych ze zmianą
nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej
Umowy. 4. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu
stawki podatku VAT. 5. Warunki dokonania zmian: a) Strona występująca o
zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1powyżej, b) Strona występująca o
zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego
wniosku o zmianę postanowień umowy, c) Wniosek, o którym mowa pod lit. b)
musi zawierać: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu
zmiany na warunki realizacji umowy. 6. Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na
rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania
albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy
aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-11-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

