Chocianów, dnia 23 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020. w ramach Projektu pn. „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu
RPDS.10.02.01-02-0020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z dnia 30.11.2016 r. Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja. Działanie: 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
I. „Dostawa komputerów przenośnych, drukarki i TV oraz elementów sieci wraz z montażem,
konfiguracją, sporządzenie dokumentacji projektowej i poprojektowej oraz administrowanie
sieci”
Kod grupy/kategorii CPV:
- 30232110-8 drukarki urządzenie wielofunkcyjne,
- 30213100-6 komputery przenośne,
- 32000000-3 telewizor
- 32400000-7 sieci
- 30200000-1 urządzenia komputerowe
- 45314300-4 instalacja infrastruktury okablowania
II. Usługa/dostawa
III.
Ogłoszenie
zostało
zamieszczone
w
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ :

Bazie

Konkurencyjności

IV. ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
tel: 76 818-51-66, Fax: 76 818-51-66, http://zs.chocianów.pl/, e-mail: chzs@poczta.onet.pl
V. PROJEKT JEST REALIZOWANY PRZEZ:
Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
tel: 76 818-51-66, Fax: 76 818-51-66, http://zs.chocianów.pl/, e-mail: chzs@poczta.onet.pl
VI. OSOBY DO KONTAKTU:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Maciej Piotrowski, tel. 723638988, e-mail:
maciej.piotrowskizs@wp.pl
2. W zakresie treści ogłoszenia: Agnieszka Gurdak, tel. 76 746-51-06, e-mail:
a.gurdak@zs.polkowice.pl,
VII. PODSTAWA PRAWNA:
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą
w pkt 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
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Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (6 Rozdział - Wspólne warunki i procedury w zakresie
kwalifikowalności wydatków, podrozdział 6.5 – Zamówienia udzielane w ramach projektów).
VIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „W edukacji zmiany – sukces
uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016
z dnia 30.11.2016 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10.
Edukacja. Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
2. Przedmiotem zamówienia jak w pkt 1 jest Dostawa komputerów przenośnych, drukarki i

TV oraz elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją, sporządzenie dokumentacji
projektowej i poprojektowej oraz administrowanie sieci”
Pozycja 1. Zakup elementów sieci.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

ROUTER
- Obudowa: rack 1U,
- Router pracuje pod kontrolą systemu RouterOS,

Ilość: 1

- min. 10 portów Gigabit Ethernet, min. 1 port SFP,
- pamięć RAM: min. 1GB,
- procesor: min 2x1,4GHz ARM,
Switch rdzeniowy:
- obudowa: rack 1U,
- switch zarządzalny,
- min. 24 porty Ethernet z czego min. 2 porty Gigabit oraz 2 porty typu Combo
1000BASET/SFP,
- min. możliwości: VLAN 802.1Q, QoS 802.1p, ACL, STP 802.1D, RSTP 802.1w,
kontrola przepustowości poszczególnych portów, 802.3ad Link aggregation,
- wszystkie switche jednego producenta,
Switch końcowy:
- obudowa: rack 1U,
- switch zarządzalny,
- min. 16 porty Gigabit Ethernet z czego min. 4 porty typu Combo
1000BASET/SFP,
- min. możliwości: VLAN 802.1Q, QoS 802.1p, ACL, STP 802.1D, RSTP 802.1w,
kontrola przepustowości poszczególnych portów,
- wszystkie switche jednego producenta.
Szafka RACK 19” 12U 600x600mm wisząca (drzwi przednie szklane) (szafka na
router)
Serwer NAS (plików):
- Procesor: min. 1,4GHz
- RAM: min. 2GB,
- min. RAID 1,
- dodatkowe funkcje: Link Aggregation, serwer NVR (Network Video Recorder),
- min. ilość dysków: 2,
Dysk twardy do serwera NAS:
- pojemność: min. 3GB,
- min. prędkość obrotowa: 7200 obr./min,
- pamięć cache: min. 64MB,
- format: 3,5 cala.
Zasilacz UPS
- min. moc wyjściowa: 200W.

Ilość: 10

Ilość: 2

Ilość: 1
Ilość: 1

Ilość: 2

Ilość: 1

Pozycja 2. Zakup elementów sieci.
1.

Ilość: 8

Szafka RACK 19” 6U (szafka na switche końcowe)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Listwa zasilająca 19”, 9 gniazd, z wyłącznikiem
Patchpanel 19” RJ-45 24 porty Cat5e z podstawką
Gniazdo 2xRJ-45 Cat5e natynkowe ekranowane
Kabel Ethernet UTP SEVEN 305m
Wtyk RJ-45 Linka Zaciskany 100szt
Osłonka wewnętrzna wtyku RJ-45 – kolor żółty
Osłonka wewnętrzna wtyku RJ-45 – kolor czerwony
Osłonka wewnętrzna wtyku RJ-45 – kolor czarny
Osłonka wewnętrzna wtyku RJ-45 – kolor niebieski
Patchcord UTP Kategorii 5e 0.25m żółty (hosty – nauczycielska)
Patchcord UTP Kategorii 5e 0.25m czerwony (hosty – ogólne)
Patchcord UTP Kategorii 6e 0,25m czarny (Wi-Fi)
Patchcord UTP Kategorii 6e 0,25m niebieski (uplink)
Nóż uderzeniowy LSA Krone
Biała listwa kablowa 2m 40x25mm LN (cena za mb)
Kołek szybkiego montażu nylonowy BENOX 6 X 40 MM 12 SZT. (do korytek, co
0,5m) (cena za szt.)
Zestaw montażowy RACK (koszyczek + śruba M6) 50szt.
Organizator kabli 19 grzebieniowy
Kabel YDYpżo 3x2,5mm2
Pokrywa puszki (ze skrzydełkami rozporowymi) dla puszek Ø 70 i 80 WS70/80

Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:

9
19
108
8
2
100
100
100
100
74
105
10
35
1
600
1200

Ilość:
Ilość:
Ilość:
Ilość:

2
9
20
40

Pozycja 3. Access Point.
1.

Ilość: 10

Access Point:
- Standard: 802.11b/g/n 2,4GHz,
- zintegrowana antena,
- możliwość zasilania PoE,
- raca pod kontrolą systemu operacyjnego RouterOSlevel 4,
- możliwość zbiorczego zarządzania wszystkimi AP.

Pozycja 4. Laptop serwisowy.
1.

Laptop serwisowy (nauczyciela):
- przekątna ekranu: min. 15”,
- procesor: min. Intel Core i7,
- pamięć RAM: min. 8GB,
- dysk twardy: SSD, pojemność min. 120GB,
- dodatkowo: wbudowana karta Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, LAN
100Mbps, HDMI,
- dodatkowe wyposażenie: mysz laserowa z rolką, torba na laptopa.
- Oprogramowanie: system operacyjny min. Windows 8.1, pakiet biurowy min.
MS Office 2010, oprogramowanie antywirusowe z licencją na min. 12 miesięcy,
oprogramowanie do zarządzania routerem oraz switchami.

Ilość: 1

Pozycja 5 Laptopy do biblioteki.
1.

Zestaw laptopów (do biblioteki z dostępem do Internetu):
- przekątna ekranu: min. 15”,
- procesor: min. Intel Core i5,
- pamięć RAM: min. 8GB,
- dysk twardy: SSD, pojemność min. 120GB,
- dodatkowo: wbudowana karta Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, LAN
100Mbps, HDMI,
- dodatkowe wyposażenie: mysz laserowa z rolką.
- Oprogramowanie: system operacyjny min. Windows 8.1, pakiet biurowy min.
MS Office 2010, oprogramowanie antywirusowe z licencją na min. 12 miesięcy

Ilość: 6
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Pozycja 6. Telewizor.
1.

Ilość: 1

Telewizor:
- min. przekątna ekranu: 55”
- rozdzielczość: min. 1920x1080 (Full HD),
- Technologia wykonania: LCD – LED,
- dodatkowo: wbudowana karta Wi-Fi.

Pozycja 7. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne.
1.

Ilość: 1

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne:
- laserowa,
- złącze: RJ-45,
- format: min. A4,
- 20600

Pozycja 8. Montaż sieci.
1.

Montaż (szafek RACK, układanie kabli, korytek, wiercenie, itp.) (dwa tygodnie
(poniedziałek-sobota) po 6 godzin)

Ilość: 72 h

Pozycja 9. Konfiguracja Switcha.
1.

Ilość: 10

Konfiguracja switchy (10 switchy)
Switch - konfiguracja:
- adresów IP
- konfiguracja zabezpieczeń
- VLAN

Pozycja 10. Konfiguracja Routera.
1.

Ilość: 1

Konfiguracja routera:
- adresów IP
- konfiguracja zabezpieczeń
- planu adresacji
- firewall
- NAT
- VLAN

Pozycja 11. Konfiguracja serwera sieciowego.
1.

Ilość: 1

Konfiguracja serwera sieciowego plików

Pozycja 12. Wykonanie dokumentacji.
1.

Ilość: 2

Dokumentacja projektowa i poprojektowa

Pozycja 13. Administrowanie.
1.

Administrowanie na miejscu u Zamawiającego zakupionym w ramach projektu
sprzętem i urządzeniami przez okres 10 miesięcy

Ilość: 10
miesięcy

Uwaga:
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1)
Wszystkie minimalne parametry graniczne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie
wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie ofert.
2)
Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych
wskazanych w powyższej tabeli.
3)
Wszystkie zaoferowane parametry i wysokości podane w zestawieniu muszą dotyczyć
oferowanego sprzętu.
4)
Użyte przez zamawiającego nazwy handlowe, znaki towarowe są uzasadnione specyfikacją
przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jakości zamówienia.
5)
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych
w tabeli w pkt VIII ppkt 2 niniejszego zapytania ofertowego. Warunkiem zastosowania materiałów i
produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie
gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Termin realizacji umowy: do 28 sierpnia 2017 r.
4. Warunki gwarancji: minimum 12 miesięcy na całość zadania.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w pkt 8 lit.
h podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych.
IX.
KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH
PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW OCENY OFERT I OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena – waga 90%
b) Okres gwarancji – waga 10%
Do oceny ofert w ramach zadania zostaną zastosowane następujące
wzory:
a) Kryterium cena – 90 %
najniższa oferowana cena
C = ---------------------------------------- x 90 % x 100.
cena ocenianej oferty
- W ramach kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów - 90 otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę brutto.
b) Kryterium Okres gwarancji – 10 %
termin zaoferowany w ofercie badanej
G = ---------------------------------------- x 10 % x 100.
najdłuższy termin wśród złożonych ofert
- W ramach kryterium „okres gwarancji” najwyższą liczbę punktów– 10 otrzyma oferta zawierająca
najdłuższy okres gwarancji, przy czym minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 12
miesięcy a maksymalny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy którego oferta uzyska najwyższą sumę
punktów i którego oferta będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym
ogłoszeniu.
3. Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniającą wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
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4. Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo oraz słownie, w wartości brutto, ofertę należy
złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia.
X.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne i spełniania klauzul społecznych
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
2. Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie wraz z ofertą:
1) w zakresie pkt 1 ppkt 1 – oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) w zakresie pkt 1 ppkt 2 – oświadczenia o spełnianiu klauzul społecznych stanowiącego
załącznik 4 do zapytania ofertowego.
3. Niespełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
WYKAZ DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
SKŁADANEJ OFERTY:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzony za
zgodność z oryginałem,
b) Pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile w
imieniu Wykonawcy będzie działał Pełnomocnik w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (wzór stanowi
załącznik nr 2 do formularza ofertowego)
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzuli społecznej- (wzór stanowi załącznik nr 4 do
formularza ofertowego)
XI.

XII.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Należność Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w
umowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę na podstawie obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru.
2. W przypadku opóźnień w przekazaniu środków od Instytucji Pośredniczącej, termin płatności
może ulec zmianie.
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XIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Sekretariat Zespołu Szkół w Chocianowie ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów lub na adres e-mail:
a.gurdak@zs.polkowice.pl – sekretariat szkoły czynny w godzinach 8:00-15:00
Ofertę należy złożyć na kompletnym Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia wraz z załącznikami)
XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć do dnia 03.07.2017 r. do godz. 12:00.
2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: OFERTA „Dostawa
komputerów przenośnych, drukarki i TV oraz elementów sieci wraz z montażem,
konfiguracją, sporządzenie dokumentacji projektowej i poprojektowej oraz
administrowanie sieci”:- Chocianów - projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów
murowany!”.
Dopuszcza się złożenie oferty faxem: nr faxu: 76 818-51-66, osobiście
lub przesłanie jej na adres e-mail: a.gurdak@zs.polkowice.pl ( z uwagi na ograniczenia serwera
rozmiar załącznika nie może przekroczyć 10MB)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

UWAGA:
Oferta musi być złożona zgodnie ze wzorem zawartym w Formularzu Ofertowym zawartym w
załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia i zawierać wszystkie wymagane w nim elementy.
XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub Wykonawców, których oferty mogłyby zostać uznane za
najkorzystniejsze do wyrażenia zgody na wydłużenie terminu o kolejne 30 dni.
XVI. SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
ogłoszono niniejsze postępowanie, oraz przekazana mailem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana.
XVII. ZAMAWIAJĄCY
ZASTRZEGA
SOBIE
PRAWO
UNIEWAŻNIENIA
POSTĘPOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
1) Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą może
Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
XVIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W
WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
następujących przypadkach:
1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,
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2) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań
instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany parametrów przedmiotu Umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) w
cenie oferty Wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub usunięcia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o
obiektywnym charakterze realizacja i/lub usunięcie wad w terminie wskazanym w umowie lub
wyznaczonym przez Zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione o okres trwania
przeszkody.
2. Zmiany o których mowa w pkt 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia
wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4) Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na realizację niniejszego zamówienia
publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
wymagają podpisania przez strony aneksu do Umowy.
XIX. INNE INFORMACJE:
1. Zamawiający, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia postępowania, może wezwać
wykonawców lub wykonawcę, którego oferta mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, do
uzupełnienia dokumentów lub/i złożenia wyjaśnień.
2. Zamawiający odrzuca ofertę nie spełniającą wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed terminem
składania ofert.
4. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi
na zakres wprowadzonych zmian.
XX.
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
3) Wzór umowy.
4) Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych
Załączniki stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół w Chocianowie
ul. Kolonialna 13
59-140 Chocianów
tel. (76) 818-51-66
fax: (76) 818-51-66

Załącznik 1 do formularza oferty cenowej
FORMULARZ OFERTOWY
dotyczy: Dostawy elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją i administrowaniem sieci w
ramach Projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-020020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z dnia 30.11.2016r. Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu
Państwa.
Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres e-mail……………………………….
Cena brutto: ......................................
(słownie:.....................................................................................................................................)
Okres gwarancji całego zamówienia:……………………………….
W tym:
Lp.
Ilość:

Nazwa
1.

1.

2.

ROUTER
- Obudowa: rack

Model
urządzenia/
Parametry

Cena
Ilość brutto za
szt./ h./ m-c

Wartość
brutto

1

1U,
- Router pracje
pod kontrolą
systemu RouterOS,
- min. 10 portów
Gigabit Ethernet,
min. 1 port SFP,
- pamięć RAM: min.
1GB,
- procesor: min
2x1,4GHz ARM,
Switch rdzeniowy:
- obudowa: rack
1U,
- switch
zarządzalny,
- min. 24 porty
Ethernet z czego
min. 2 porty
Gigabit oraz 2
porty typu Combo
1000BASET/SFP,
- min. możliwości:
VLAN 802.1Q, QoS
802.1p, ACL, STP
802.1D, RSTP
802.1w, kontrola
przepustowości
poszczególnych
portów, 802.3ad
Link aggregation,
- wszystkie switche
jednego
producenta,

Ilość:
10
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3.

4.

5.

6.

7.

Switch końcowy:
- obudowa: rack
1U,
- switch
zarządzalny,
- min. 16 porty
Gigabit Ethernet z
czego min. 4 porty
typu Combo
1000BASET/SFP,
- min. możliwości:
VLAN 802.1Q, QoS
802.1p, ACL, STP
802.1D, RSTP
802.1w, kontrola
przepustowości
poszczególnych
portów,
- wszystkie switche
jednego
producenta.
Szafka RACK 19”
12U 600x600mm
wisząca (drzwi
przednie szklane)
(szafka na router)
Serwer NAS
(plików):
- Procesor: min.
1,4GHz
- RAM: min. 2GB,
- min. RAID 1,
- dodatkowe
funkcje: Link
Aggregation,
serwer NVR
(Network Video
Recorder),
- min. ilość
dysków: 2,
Dysk twardy do
serwera NAS:
- pojemność: min.
3GB,
- min. prędkość
obrotowa: 7200
obr./min,
- pamięć cache:
min. 64MB,
- format: 3,5 cala.
Zasilacz UPS
- min. moc
wyjściowa: 200W.

Ilość:
2

Ilość:
1
Ilość:
1

Ilość:
2

Ilość:
1

Razem:
2.

1.
2.
3.
4.

Szafka RACK 19” 6U
(szafka na switche
końcowe)
Listwa zasilająca
19”, 9 gniazd, z
wyłącznikiem
Patchpanel 19” RJ45 24 porty Cat5e z
podstawką
Gniazdo 2xRJ-45
Cat5e natynkowe

Ilość:
8
Ilość:
9
Ilość:
19
Ilość:
108
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5.

ekranowane
Kabel Ethernet UTP
SEVEN 305m

6.

Wtyk RJ-45 Linka
Zaciskany 100szt

7.

Osłonka wewnętrzna
wtyku RJ-45 – kolor
żółty
Osłonka wewnętrzna
wtyku RJ-45 – kolor
czerwony
Osłonka wewnętrzna
wtyku RJ-45 – kolor
czarny
Osłonka wewnętrzna
wtyku RJ-45 – kolor
niebieski
Patchcord UTP
Kategorii 5e 0.25m
żółty (hosty –
nauczycielska)
Patchcord UTP
Kategorii 5e 0.25m
czerwony (hosty –
ogólne)
Patchcord UTP
Kategorii 6e 0,25m
czarny (Wi-Fi)
Patchcord UTP
Kategorii 6e 0,25m
niebieski (uplink)
Nóż uderzeniowy
LSA Krone

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Biała listwa kablowa
2m 40x25mm LN
(cena za mb)
Kołek szybkiego
montażu nylonowy
BENOX 6 X 40 MM
12 SZT. (do korytek,
co 0,5m) (cena za
szt.)
Zestaw montażowy
RACK (koszyczek +
śruba M6) 50szt.
Organizator kabli 19
grzebieniowy

20.

Kabel YDYpżo
3x2,5mm2

21.

Pokrywa puszki (ze
skrzydełkami
rozporowymi) dla
puszek Ø 70 i 80
WS70/80

Ilość:
8
Ilość:
2
Ilość:
100
Ilość:
100
Ilość:
100
Ilość:
100
Ilość:
74
Ilość:
105
Ilość:
10
Ilość:
35
Ilość:
1
Ilość:
600
Ilość:
1200

Ilość:
2
Ilość:
9
Ilość:
20
Ilość:
40

Razem:
3.

1.

Access Point:
- Standard:
802.11b/g/n
2,4GHz,
- zintegrowana
antena,
- możliwość zasilania
PoE,

Ilość:
10
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- raca pod kontrolą
systemu
operacyjnego
RouterOSlevel 4,
- możliwość
zbiorczego
zarządzania
wszystkimi AP.

Razem:
4.

1.

Laptop serwisowy
(nauczyciela):
- przekątna ekranu:
min. 15”,
- procesor: min. Intel
Core i7,
- pamięć RAM: min.
8GB,
- dysk twardy: SSD,
pojemność min.
120GB,
- dodatkowo:
wbudowana karta WiFi IEEE 802.11b/g/n,
Bluetooth, LAN
100Mbps, HDMI,
- dodatkowe
wyposażenie: mysz
laserowa z rolką,
torba na laptopa.
- Oprogramowanie:
system operacyjny
min. Windows 8.1,
pakiet biurowy min.
MS Office 2010,
oprogramowanie
antywirusowe z
licencją na min. 12
miesięcy,
oprogramowanie do
zarządzania routerem
oraz switchami.

Ilość:
1

Razem:
5.

1.

Zestaw laptopów (do
biblioteki z dostępem
do Internetu):
- przekątna ekranu:
min. 15”,
- procesor: min. Intel
Core i5,
- pamięć RAM: min.
8GB,
- dysk twardy: SSD,
pojemność min.
120GB,
- dodatkowo:
wbudowana karta WiFi IEEE 802.11b/g/n,
Bluetooth, LAN
100Mbps, HDMI,
- dodatkowe
wyposażenie: mysz
laserowa z rolką.
- Oprogramowanie:
system operacyjny

Ilość:
6
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min. Windows 8.1,
pakiet biurowy min.
MS Office 2010,
oprogramowanie
antywirusowe z
licencją na min. 12
miesięcy,

Razem:
6.

1.

Telewizor:
- min.
przekątna
ekranu: 55”
rozdzielczość:
min.
1920x1080
(Full HD),
- Technologia
wykonania:
LCD – LED,
- dodatkowo:
wbudowana
karta Wi-Fi.

Ilość:
1

Razem:
7.

1.

Sieciowe urządzenie
wielofunkcyjne:
- laserowa,
- złącze: RJ-45,
- format: min. A4,
- 20600

Ilość:
1

Razem:
8.

1.

Montaż (szafek
RACK, układanie
kabli, korytek,
wiercenie, itp.) (dwa
tygodnie
(poniedziałeksobota) po 6 godzin)

Ilość:
72 h

Razem:
9.

1.

Konfiguracja switchy
(10 switchy):
- adresów IP
- konfiguracja
zabezpieczeń
- VLAN

Ilość:
10

Razem:
10.

1.

Konfiguracja
routera:
- adresow IP
- konfiguracja
zabezpieczeń
- planu adresacji
- firewall
- NAT
- VLAN

Ilość:
1

Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół w Chocianowie
ul. Kolonialna 13
59-140 Chocianów
tel. (76) 818-51-66
fax: (76) 818-51-66

Razem:
11.

1.

Konfiguracja
serwera sieciowego
plików

Ilość:
1

Razem:
12.

1.

Dokumentacja
projektowa i
poprojektowa

Ilość:
2

Razem:
13.

1.

Administrowanie
zakupionym w
ramach projektu
sprzętem i
urządzeniami
przez okres 10
miesięcy

Ilość: 10
miesięcy

Razem:
14.
Razem poz. 1-13
Czas realizacji: do 28 sierpnia 2017 r.
1. Zapoznałem/am się ze wzorem umowy do niniejszego zamówienia i akceptuję warunki
umowy.
2. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu
zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie , jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Pozostaję związany z ofertą na okres 30 dni od daty oferty.
5. Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
6. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim zapisanych.
………………………………………
czytelny podpis Wykonawcy

Projekt „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół w Chocianowie
ul. Kolonialna 13
59-140 Chocianów
tel. (76) 818-51-66
fax: (76) 818-51-66

Załącznik 2 do formularza oferty cenowej
……………………
miejscowość data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Dostawa komputerów
przenośnych, drukarki i TV oraz elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją, sporządzenie
dokumentacji projektowej i poprojektowej oraz administrowanie sieci”
w ramach Projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu
RPDS.10.02.01-02-0020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z dnia 30.11.2016r. Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.
Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie
zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis Wykonawcy
……………………………
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Załącznik 3 do formularza oferty cenowej
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………. pomiędzy:
Powiatem Polkowickim z siedzibą w Polkowicach,
ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,
NIP 692-22-74-708,
reprezentowanym przez:
Wicedyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie
- Bożenę Wiszniewską
działającą na podstawie Uchwały Nr 79/225/2016 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 9 grudnia
2016 r.
zwanym w treści umowy Zamawiającym
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach
- Renaty Wallis
a
…………………………………………………………………. , zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi w dalszej części Umowy stronami,
została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta została w oparciu o przepis art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) tj. wartość przedmiotu
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro przy zastosowaniu
zasady konkurencyjności zawartej w pkt 6.5.2 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (6 Rozdział Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 6.5 – Zamówienia
udzielane w ramach projektów).
§ 1.
1.Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „W edukacji zmiany – sukces
uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z
dnia 30.11.2016 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja.
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa komputerów przenośnych, drukarki i TV oraz
elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją, sporządzenie dokumentacji projektowej i
poprojektowej oraz administrowanie sieci”:
Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w formularzu oferty Wykonawcy z dnia
……………….., która stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia o wszczęciu postępowania z dnia
23 czerwca 2017r.
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§ 2.
1. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Instalacja elementów sieci wraz z montażem oraz konfiguracja nastąpi w terminie do 28 sierpnia
2017r.
3. Warunki dostarczenia przedmiotu umowy:
- Towar będzie dostarczony własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt.
- Zamawiający dokona odbioru jakościowego pod kątem zewnętrznych uszkodzeń
i ilościowego w miejscu odbioru, tj.: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140
Chocianów
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty zamówienia są niezgodne z zamówieniem
lub nie są kompletne albo posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi
odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia sporządzając protokół określający przyczyny
odmowy odbioru.
5. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Procedura
czynności odbioru zostanie powtórzona.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie pomieszczenia do zainstalowania sieci teleinformatycznych;
b) zapłata za wykonanie przedmiotu umowy;
c) przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego;
b) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności oświadczenie wykonawcy,
stwierdzające wykonanie instalacji teleinformatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami, schemat powykonawczy instalacji teleinformatycznej (3 egz.)
c) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego w terminie od daty rozpoczęcia
instalacji sieci teleinformatycznych do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,
d) konfiguracja i uruchomienie sieci
e) administrowanie zakupionym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami w miejscu Zamawiającego
przez okres 10 miesięcy, tj. od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia i kwalifikacje.
9. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą będzie: ………………………. dane kontaktowe:
tel. ……………… adres mail: ………………………………..
10. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym będzie: …………….
§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty
………………… zł brutto (słownie: ……….) i nastąpi w następujących etapach:
1. po dostarczeniu sprzętu będącego przedmiotem umowy, tj. komputerów, drukarki, telewizora
oraz elementów sieci Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę ….. zł brutto po wystawieniu
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przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 7 dni od dnia dostawy i montażu. Zamawiający
zapłaci należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez wykonawcę,
2. po sporządzeniu dokumentacji projektowej i poprojektowej, zainstalowaniu i konfiguracji sieci
i odbiorze końcowym na podstawie protokołu. Zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę …. zł
brutto po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 7 dni od dnia instalacji i
konfiguracji sieci. Zamawiający zapłaci należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez wykonawcę,
3. oraz co miesiąc przez okres 10 miesięcy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę …. zł
brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez czas
administrowania sieci. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę w terminie do dnia 10
każdego miesiąca.

4. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego, za datę zapłaty przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
6. Określone w § 3 wynagrodzenie nie podlega zmianie.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.
§ 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiąże
wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej Umowy do przestrzegania
poufności wymaganej przez Zamawiającego.
§ 5.
1. Strony umowy po dostarczeniu bezusterkowego pod względem jakości i ilości przedmiotu
umowy, jego montażu, konfiguracji i instalacji sieci teleinformatycznych sporządzają protokół
zdawczo – odbiorczy. W przypadku stwierdzenia wad dostarczanego sprzętu, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt wolny od wad w terminie 14
dni od dnia stwierdzenia wad. Czynności kontrolne powtarza się i ponownie sporządza się
protokół zdawczo – odbiorczy. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego
przedmiotu umowy do eksploatacji.
2. W dniu sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
a) projekt powykonawczy;
b) wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności;
c) protokoły badań i sprawdzeń.

3. Wykonawca udziela na przedmiot umowy …….. - miesięcznej gwarancji, licząc od
dnia następującego po dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy zatwierdzonego
bezusterkowym protokołem zdawczo odbiorczym.
4. Wszelkie koszty związane z naprawą i serwisem przedmiotu umowy wynikłe z
powodu jego wad, w okresie gwarancyjnym, ponosi Wykonawca.
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5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie 12 godzin od momentu
pisemnego zgłoszenia wady. Zgłoszenie awarii winno nastąpić drogą faksową nr
………. lub poczta elektroniczną na adres ………….. oraz DW …………………
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady, usterki lub braki w terminie 7 (siedmiu)
dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
7. W razie wystąpienia wad gwarancja ulega przedłużeniu o czas od chwili
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie do czasu jej usunięcia.
8. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa dokument gwarancji, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
9. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 6.
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną :
a.
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego
w § 3 zdanie 1 za każdy dzień zwłoki, następujący po dniu w którym upłynął termin
wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy,
b.

w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie określonym w § 5 kara ulega podwyższeniu
do 10% wynagrodzenia określonego w § 3 zdanie 1 licząc od dnia upływu terminu do
usunięcia usterek bądź wad,

c.

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 zdanie 1.

3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § zdanie 1, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 7 ust. 1.
3. W sytuacji, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa naliczone kary umowne strony mają prawo
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7.
1.

2.

3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie:
a. polegających na niezgodnym z umową lub wadliwym wykonaniu przedmiotu umowy,
b. zajęcia majątku Wykonawcy,
c. likwidacji Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
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4.

oświadczenia w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o jakich mowa
w ust. 2 oraz powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar
umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie pozbawia Zamawiającego uprawnień do
dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych.
§ 8.

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,
2) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji
współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany parametrów przedmiotu Umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) w cenie
oferty Wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub usunięcia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o
obiektywnym charakterze realizacja i/lub usunięcie wad w terminie wskazanym w umowie lub
wyznaczonym przez Zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione o okres trwania
przeszkody.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4) Wprowadzone zmiany postanowień zawartej Umowy na realizację niniejszego zamówienia
publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
wymagają podpisania przez strony aneksu do Umowy.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 9.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
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§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik 4 do formularza oferty cenowej

Dane Wykonawcy:
……………………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Dostawa komputerów
przenośnych, drukarki i TV oraz elementów sieci wraz z montażem, konfiguracją, sporządzenie
dokumentacji projektowej i poprojektowej oraz administrowanie sieci”

w ramach Projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu
RPDS.10.02.01-02-0020/16 - na podstawie umowy nr 218/2016 z dnia 30.11.2016r. Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.
Oświadczam, że na osobę / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia
w ramach niniejszego postępowania, nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym.

------------------------------------------------(miejscowość i data)

-----------------------------------------------(podpis i ew. pieczątka)
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