
 
 
 
 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół w Tuchowie   
ul. Jana Pawła II 6 
33-170 Tuchów  

  
  

  
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

 
 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych,  sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Każdy uczeń jest 
ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu 

indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 
współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki  
 
 
 
 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 200 000 EURO 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego: ZS.27.271.1/2013 
 
 
 

Specyfikację zatwierdził: Józef Wzorek 
 

 
 

Tuchów, dnia 7 maja 2013 r. 



 
 
 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Zespół Szkół w Tuchowie  
ul. Jana Pawła II 6,33-170 Tuchów  
tel. 14 6 525 220 ;  fax 14 6 525 220 wew. 21  
e–mail: zs.tuchow@interia.pl 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ. 
 

3. Dane Zamawiającego: 
a) Dokładny adres do korespondencji:  Zespół Szkół w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów 
b) NIP: 993-056-48-36 
c) Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 146525220 wew.21  

d) Adres internetowy Zamawiającego: zs.tuchow.pl 
e) E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zs.tuchow@interia.pl 
f) Znak Postępowania: ZS.27.271.1/2013 w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 

posługiwać się tym znakiem. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
1. Przedmiotem zamówienia są:  

Programy multimedialne 
Szczegółowy opis oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1 do 
SIWZ.  
 

2. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
 Przedmiot zamówienia musi spełniać opis i parametry techniczne określone w Załączniku nr 1 SIWZ.  
 
4. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: 

• Część zamówienia nr 1  – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych.  

• Część zamówienia nr 2  – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania 
matematyczno-przyrodnicze  



 
 
 
 

 

5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub większą liczbę części zamówienia, 
określonych w punkcie 4. Przystępując do danej części należy wypełnić wszystkie pozycje – pod rygorem 
odrzucenia oferty. 

6.  Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych wskazano, że do realizacji niniejszego zamówienia 
należy dostarczyć produkty konkretnych producentów lub podano nazwę własną produktu, Zamawiający 
informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry. 
Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty jednorodne pod względem dydaktycznym,  
o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do wskazanych w wykazie. Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie  
z zapisami w SIWZ. 

7. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry określają wymagane minimalne parametry techniczne lub 
standardy jakościowe. Oferowane przez dostawców wyroby muszą odpowiadać minimum cechom i parametrom 
określonym w zakresie rzeczowym zamówienia lub cechom i parametrom im równoważnym, posiadać 
minimum określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości. 

8. Wszystkie zaoferowane towary muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad oraz muszą 
spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych. 

9. Wszystkie towary muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące dany 
produkt. Materiały w stosunku, do których istnieje obowiązek posiadania certyfikatu lub deklaracji 
producenta/wykonawcy na zgodność z PN, mają być odpowiednio w nie zaopatrzone. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu zamówienia powstałe w czasie transportu. 
11. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne wraz z osprzętem do szkoły uczestniczących w projekcie oraz 

zamontuje je w pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora. W celu sprawdzenia zgodności dostarczonego 
sprzętu i oprogramowania z ofertą oraz poprawności działania urządzeń i instalacji oprogramowania 
Wykonawca przeprowadzi pierwszą prezentację w obecności Zamawiającego. 

12. Wraz z pomocami dydaktycznymi Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania (instrukcje 
obsługi, instrukcje konserwacji), gwarancje, licencje i atesty. 

13. Wszystkie oferowane towary powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty 
i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych. 

14. Warunki realizacji i rozliczenia dostaw:  
 14.1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z zachowaniem szczególnej staranności, nowy oraz kompletny 

przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku, 
wniesienia, montażu i ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku  szkoły. 

 14.2 Dostawa powinna się odbyć w dzień roboczy w godzinach od 800 - 1300 w obecności Zamawiającego. 
 14.3 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  

o terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym. 
 14.4 Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez podpisanie przez Zamawiającego                   

i Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego. 
 14.5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie nadające się do 

odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  
14.6. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotów lub sprzętu:  

1) niepełnowartościowych o obniżonej jakości, z wadami,  
2) niezgodnych z zamówieniem,  
3) po terminie określonym w Rozdz. III SIWZ.  

 14.7.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 14.5  Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:  
1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych;  



 
 
 
 

 

2)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamawiający może odstąpić od umowy  
 w całości lub części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych.  
 14.8. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej. 

14.9 Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego. 
 14.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia w przypadku 

nieterminowego przekazania środków przez Instytucję Pośredniczącą. Wynagrodzenie wypłacone będzie 
po warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na 
rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transzy dotacji przez Instytucję 
Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków. W przypadku,  

  o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
 14.11 Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiającego  
  i Wykonawcę. 
 14.12 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego 

nie podlegającego waloryzacji. 
15. Rękojmia i gwarancja 

15.1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone przedmioty i 
sprzęt. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego 
odbioru bez zastrzeżeń.  

15.2.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad danego 
przedmiotu lub sprzętu w terminie 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego i usunąć je 
w terminie kolejnych 14 dni.  

15.3.  W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej nie dokonania w terminie określonym  
w ust. 3 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie 
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia 
odszkodowawcze.  

15.4.  Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli  
 w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal 

wadliwy. 
15.5.  Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji/rękojmi w tym koszty transportu ponosi 

Wykonawca.  
 
III. TERMIN WYKONANIA UMOWY  

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 20 dni od daty zawarcia umowy. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.1 wymagane jest złożenie oświadczenia – załącznik 
nr 3 SIWZ 

1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie; 
W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.2 wymagane jest złożenie oświadczenia – załącznik 
nr 3 SIWZ 

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 



 
 
 
 

 

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.3 wymagane jest złożenie oświadczenia – załącznik 
nr 3 SIWZ 

1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.4 wymagane jest złożenie oświadczenia – załącznik 
nr 3 SIWZ 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie V.1. 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: 
spełnia / nie spełnia. 
Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o których mowa w pkt. 1 przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane. 
Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca będzie zobowiązany 
przedłożyć dokumenty, o których mowa w punkcie V.2. 

 
V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV: 
 
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w punkcie IV.1, każdy 

z Wykonawców powinien do oferty załączyć: 
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien 
do oferty załączyć: 
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, 
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

2.3. oświadczenie, że Wykonawca przyjmuje załączony wzór umowy bez zastrzeżeń lub zaakceptowany 
i podpisany wzór umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem 



 
 
 
 

 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w pkt. 4 stosuje się 
odpowiednio. 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w pkt. IV.1 (zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp), 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 oraz o ile dotyczy w pkt. 3, 4 i 5. 

 
VI. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wymagany przez Zamawiającego termin płatności - do 30 dni, od daty otrzymania faktury, po dostawie. 
2. Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy – w ciągu 20 dni od daty zawarcia umowy. 
3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (załącznik nr 2).  
 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub 

drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.  
2.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres 
wskazany w pkt. I.3.e) SIWZ. Zapytania mogą być również składane faksem nr : 146525220 wew.21 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zs.tuchow@interia.pl 
 

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść wyjaśnień zostanie 
przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

• Józef  Wzorek tel. 14 6525220,   

 
IX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM. 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 



 
 
 
 

 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  
 
XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku Postępowania.  

3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę 
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 
czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny 
być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub 
podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny 
sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. 

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
5.1 „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 SIWZ oraz 

wypełnione Załączniki nr 3, 4 SIWZ. 
5.2 Oświadczenia wskazane w punkcie V SIWZ 
5.3 Dokumenty wskazane w punkcie V SIWZ. 
5.4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 
5.5 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby 
Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy. 

5.6 Oświadczenie ,że Wykonawca przyjmuje załączony wzór umowy bez zastrzeżeń lub zaakceptowany                
i podpisany wzór umowy. 

Dokumenty wskazane w punktach: 5.1, 5.2, należy przedstawić w formie oryginału.  
Dokumenty wskazane w punktach: 5.3 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Dokumenty wskazane w punktach: 5.4 i 5.5 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 

6. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia 
wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie członków konsorcjum. Do oferty 
powinny zostać załączone dokumenty wskazane w pkt.: V.2-V.5, przygotowane odrębnie w odniesieniu do 



 
 
 
 

 

każdego z członków konsorcjum oraz dokumenty wskazane w pkt.: V.1 i V.6 przygotowane łącznie 
w odniesieniu do konsorcjum. 

7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych 
informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł  
z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 

8. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który 
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego 
wykonawcy zostaną odrzucone. 

9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert 
wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie 
opatrzonej  

Dane Wykonawcy: 
………………………. 
……………………..                        Zamawiający: 

Zespół Szkół w Tuchowie 
ul. Jana Pawła II 6 

33-170 Tuchów 
„Oferta – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” 

 
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert:  

 
……………………………. 

(podać ostateczny termin otwarcia ofert) 
 
 

 
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. 
Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt XI.11 
SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie:  
 

„Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) – Zakup pomocy dydaktycznych” 
 
 
XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, Zespół Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6  

33-170 Tuchów  sekretariat, w godzinach 800-1000 

2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty  
decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 



 
 
 
 

 

3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2013 r. o godz. 11.00 Oferta złożona po terminie 
zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy. 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2013 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego               
Zespół Szkół w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 33-170 Tuchów gabinet dyrektora  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom 
na ich wniosek. 

 
XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego 

Formularza Oferty (załącznik nr 2). Cena oferty musi być podana liczbowo (do dwóch miejsc po przecinku) 
i słownie. 

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, tj.: podatek VAT, ubezpieczenie oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego  
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), 
jakie Wykonawca oferuje. 

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
XIV. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

 KRYTERIUM RANGA 
 cena  100% 

Cena – obliczana jest wg wzoru: 
 

Cena=(Cm / Cb) x 100 x 100% 
 
Cm – najniższa cena oferty, Cb – cena oferty badanej 
 
Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY KTÓRE 
WYNIKNA W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli;  
 1)  Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 

zdołał je wykończyć w terminie, o którym mowa w § 3 umowy;  
 2)  Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; w tym przypadku Zamawiający może 



 
 
 
 

 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca 
może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3)  Instytucja Pośrednicząca odstąpi od finansowania projektu, o którym mowa w §1 umowy w całości lub 
części, 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.  
3.  W przypadku, o którym mowa w ust 1pkt 2) i 3) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  
4. Strony potwierdzają, iż w przypadku odstąpienia od umowy w części, obowiązki Wykonawcy wynikające  

z rękojmi i gwarancji udzielonej na przedmioty i sprzęt nie objęte odstąpieniem pozostają w mocy. 
 
 
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji 
bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również informacje, o których 
mowa w pkt. 1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 
Ustawy. 

 
 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

5. Dotyczy Wykonawców będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 1 zobowiązany będzie 
niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
celem prawidłowego sporządzenia umowy. Dokument należy przedstawić w formie kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (należy przesłać go za pomocą faksu lub drogą elektroniczną oraz 
niezwłocznie potwierdzić pisemnie). 

6. Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których 
oferta została wybrana, zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum). 

 



 
 
 
 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
 
XVIII. WZÓR UMOWY 
 
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej 
z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 5 SIWZ. 
Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest 
równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759).  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.  

 
XX. ZAŁĄCZNIKI 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
� Załącznik nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
� Załącznik nr 2 Formularz oferty  
� Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
� Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, 
� Załącznik nr 5  Wzór umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

Załącznik Nr 3 SIWZ 
Numer sprawy…………………………….. 
 
Data .......................... 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................ 
Adres Wykonawcy    ............................................................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 – tekst jednolity), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, 

jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że:  

 

Spełniam indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu, tj.:  

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
 
 
 
 

........................................................................... 
podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy / 



 
 
 
 

 

Załącznik Nr 4 SIWZ 
Numer sprawy …………………………………… 
 
Data .......................... 
Nazwa Wykonawcy  ................................................................ 
Adres Wykonawcy    ............................................................... 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że:  
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: 

 
Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 



 
 
 
 

 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
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podpis / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy / 



 
 
 
 

 

   
 
Numer sprawy ………………………….. 
 Załącznik Nr 5 SIWZ 

 
 

UMOWA Nr …………. - WZÓR 
 

W dniu ………………………………… 2013  roku w  Tuchowie , pomiędzy  
Zespołem Szkół w Tuchowie,  NIP  993-05-64-836, reprezentowanym  przez: 
Pana    Józefa Wzorka - Dyrektora 
przy kontrasygnacie  
Pani Lidii Moździerz  – Głównego  Księgowego 
- zwaną dalej Zleceniodawcą,  
a  
 
firmą ………………………………… z siedzibą w ……………………., ul. ………………, wpisaną do 
……………………………………… pod Nr …………, NIP ………………., reprezentowaną przez 
………………………… 

- zwanym/ -ą dalej „Wykonawcą” 

 

wybraną w drodze przetargu nieograniczonego Nr sprawy ED.271.8.2012 na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1.  Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego pomocy dydaktycznych, 
…………………………………………………………………………………………………………,  
potrzebnych do realizacji zajęć edukacyjnych, wykazanych w części zamówienia nr ……………… zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……. 
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,  

       2.  Umowa jest realizowana w ramach projektu pt.”Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój   
       dzieci w gminie Tuchów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  
      ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
     3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pomoce dydaktyczne, , sprzętu 

komputerowy,……………………………………………………………………………………………………..  ,  
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do Zamawiającego. 

§ 2 
Zapewnienia Wykonawcy 

 
Wykonawca oświadcza, że:  
1. Wszystkie dostarczone przedmioty i sprzęt są fabrycznie nowe, nieużywane, znajdują się w stanie 

nieuszkodzonym – są sprawne technicznie, spełniają wymagane polskim prawem normy oraz są wolne od wad 
prawnych;  

2. Sprzęt komputerowy sprzedawany jest wraz z wymaganymi licencjami na oprogramowanie i korzystanie niego 
przez w Zamawiającego nie będzie w żadnym wypadku naruszało prawa osób trzecich. 

3. Jego sytuacja finansowa oraz posiadane przez niego środki gwarantują należyte wykonanie przez niego 
niniejszej umowy;  



 
 
 
 

 

4. Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle 
jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;  

5.  Nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu 
zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień.  

 
§ 3 

Termin wykonania umowy 
 

  Wykonawca dostarczy przedmioty i sprzęt wskazany w §1 ust.1 umowy w terminie uzgodnionym uprzednio  
z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.  

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1.  Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy  
2.  Wykonawca dostarczy przedmioty i sprzęt wskazany w §1 ust.1 umowy nieodpłatnie własnym transportem, do 

siedziby Zamawiającego. 
3.  Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych przedmiotów i sprzętu oraz wniesienie 

ich do wskazanych pomieszczeń 
4.  Pomoce dydaktyczne zostaną wydane Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu producenta.  
5.  Wraz z pomocami dydaktycznymi Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania( instrukcje 
obsługi, instrukcje konserwacji), gwarancje, licencje i atesty.  

 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………… 
zł z VAT (słownie ………………………...........................złotych). 

2.  Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………. w terminie 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym, o którym mowa  
w § 6 ust.1 umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego  
z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym: koszty transportu oraz 
wszelkie należne podatki.  

4.  Faktura za realizację przedmiotu umowy winna być wystawiona na: Zespół Szkół w Tuchowie, 33-170 
Tuchów, NIP 993-056-53-85 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania Umowy.  
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 6 
Odbiory 

 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w szkole w uzgodnionych przez Zamawiającego  

i Wykonawcę  dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800-1300 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie strony umowy protokołu 
zdawczo – odbiorczego.  

3. Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu wykazanie 
Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu. Ponadto 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany 
w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, 



 
 
 
 

 

technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno –
użytkowe.  

4. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia pomocy dydaktycznych.  

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmioty lub sprzęt wskazany w §1 ust.1 
umowy nie nadają się do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

6. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotów lub sprzętu:  
1) niepełnowartościowych o obniżonej jakości, z wadami,  
2) niezgodnych z zamówieniem,  
3) po terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.  

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:  
1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych;  
2)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub 

części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 
uprawnienie do naliczenia kar umownych.  

8.  Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej. 
 

§ 7 
Rękojmia i gwarancja 

 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone przedmioty i sprzęt. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez 
zastrzeżeń.  

2.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad danego przedmiotu 
lub sprzętu w terminie 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego i usunąć je terminie kolejnych 
14 dni.  

3.  W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej nie dokonania w terminie określonym w ust. 3 
Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć wykonanie osobie trzeciej na 
koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze.  

4.  Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie 
gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy. 

5.  Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji/rękojmi w tym koszty transportu ponosi 
Wykonawca.  

 
§ 8 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,  

2)  za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

3)  za opóźnienie:  
 a)  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad;  

 b) w przystąpieniu do dokonania napraw w ramach gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;  

 c)  w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;  



 
 
 
 

 

 4)  za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5 ust.1 umowy. Nie dotyczy to wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ust 1 Prawo zamówień 
publicznych.  

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia.  
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

 
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli;  
 1)  Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 

zdołał je wykończyć w terminie, o którym mowa w § 3 umowy;  
 2)  Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; w tym przypadku Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca 
może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3)  Instytucja Pośrednicząca odstąpi od finansowania projektu, o którym mowa w §1 umowy w całości lub 
części, 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.  
3.  W przypadku, o którym mowa w ust 1pkt 2) i 3) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  
4. Strony potwierdzają, iż w przypadku odstąpienia od umowy w części, obowiązki Wykonawcy wynikające  

z rękojmi i gwarancji udzielonej na przedmioty i sprzęt nie objęte odstąpieniem pozostają w mocy. 
 

 
 
 

§ 10 
Zmiana umowy 

 
 Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 

nieważności.  
 

§ 11 
Postępowanie sporne 

 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą dążyć do  jego polubownego 

rozwiązania. 
2.  W  przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 1 Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są 

do wystąpienia na drogę sądowa.  
3.  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby 

Zamawiającego.  
 

 
 
 



 
 
 
 

 

§ 12 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 
 

1. po stronie Zamawiającego: Józef  Wzorek Tel  14 6525220 
2. po stronie Wykonawcy……………………………………………………..Tel. …..…  
 

§ 13 
Załączniki do umowy 

 
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
2. Oferta Wykonawcy z dnia…………………  
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1.  W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy, 

szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
2.  Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,  

1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
 
 Wykonawca:  Zamawiający: 
 
 
 

kontrasygnata Głównego Księgowego: 
 
 


