
     

Łódź, dnia 21.09.2021 r. 
                          Postępowanie nr GSK/2/D/PN/2021 

 
 
                                   
   
 
Zamawiający: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  
ul. Gdańska 100/102 
90 – 508  Łódź 
strona www.wbp.lodz.pl    
 

 
 
 
 
 
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
 
 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu 
komputerowego i sieciowego. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                              Zatwierdził: 
 
 
 
 
 

 _____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wbp.lodz.pl/


Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę  z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36.1 

Ustawy Pzp. 
 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) jest udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.wbp.lodz.pl 
 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawcy winni na bieżąco 

sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez 
Zamawiającego, o których mowa poniżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej 

dokumentów odpowiada Wykonawca.   

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Zamawiającym jest:   
Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
ul. Gdańska 100/102 
90-508 Łódź 
(godz. pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) 
Tel: 42/663 03 00 
Fax: 42/637 21 02  
e-mail: zamowienia@wbp.lodz.pl  
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.wbp.lodz.pl  
 
 
Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 pkt 1 
Ustawy pzp. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego w następującym 

zakresie oraz ilościach: 
 

Rodzaj sprzętu Ilość objęta zamówieniem 
podstawowym 

Ilość objęta prawem 
opcji 

Komputer 22 6 

Monitor 24” 22 6 

Komputer przenośny 6 1 

Urządzenie wielofunkcyjne 

monochromatyczne  

1 0 

Drukarka laserowa 6 3 

Licencja nr 1 28 7 

Zasilacz awaryjny 6 3 

 
 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.  

 
2. Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy, przewiduje możliwość skorzystania  

z opcjonalnego prawa zwiększenia ilości przedmiotu dostawy, na warunkach określonych w ofercie 
Wykonawcy, w zakresie przedstawionym w kolumnie trzeciej tabeli, znajdującej się w pkt II.1 SWZ 
(prawo opcji). Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w pełnym zakresie lub tylko w jej części. 
Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o 
skorzystaniu z tego prawa i złożenie zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić pisemnie 
lub drogą elektroniczną Wykonawcę o planowanym zakresie zamówienia, przy czym bieg terminu 
dostawy objętej prawem opcji rozpoczyna się od dnia złożenia takiego zamówienia.  

mailto:zamowienia@wbp.lodz.pl
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3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.  
 
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

  
4. Przedmiot  zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:  

 
 

Opis Kod CPV 

Komputer 
biurkowy 

30213300-8 

Komputery 
przenośne 

30213100-6 

Pakiety 
oprogramowania 

użytkowego 

48700000-5 

 
5. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym 

prawem, był fabrycznie nowy, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem 
ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.  

6. Jeżeli przedmiot zamówienia wskazuje na konkretnego producenta poprzez określenie 
nazwy własnej, modelu lub innych oznaczeń określających konkretny produkt, wskazanie 
to należy traktować jako przykładowe i w żadnym razie nie jest wiążące dla Wykonawcy. 
Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Warunki 
równoważności zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 
7. Jeżeli przedmiot zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne, tj. takie które nie są sprzeczne z wyżej wymienionymi odniesieniami. 

 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nieduży zakres zamówienia pozwala na jego 

realizację przez mikro i małych przedsiębiorców. Podział zamówienia na części skutkowałby potrzebą 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co 
mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający udziela 
zamówienia w częściach, dopuszczając tym samym możliwość ubiegania się o zamówienie szerszej 
grupie potencjalnych Wykonawców. 

 
 
 
III. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczony i zainstalowany oraz 

skonfigurowany będzie przez Wykonawcę w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z zapisami 
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.  

 
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez Głównego Specjalistę ds. Komputeryzacji.  
 
3. Miejsce realizacji dostawy: siedziba zamawiającego (pomieszczenia wskazane przez 

Zamawiającego) 
 
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu, zainstalowaniu oraz skonfigurowanego 

przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego oraz potwierdzeniem tego faktu protokołem 
dostawy z udziałem stron i wystawieniu faktury VAT. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

 
 
 
 



IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia oraz 
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - adres skrytki: /WBPLodz/SkrytkaESP) i udostępnionego 
również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym* szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za 
pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - adres 
skrytki: /WBPLodz/SkrytkaESP). 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w 
szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym* przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Instrukcji użytkowania systemu z miniPortalu.  

5. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. 

6. Pełnomocnictwo –jeżeli dotyczy-musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak 
składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do 
art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego. 

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
-pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
Pzp. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 
z nich dotyczą. 

11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem 
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych 
w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego 
się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 



12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

13. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) Strona tytułowa oferty- Załącznik nr 1 do SWZ; 
2) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru– Załącznik nr 2 do SWZ; 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania –zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ 

✓ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej) oświadczenia  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający 
się o zamówienie; 

✓ Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4) przedmiotowe środki dowodowe- nie dotyczy; 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy 
składającego ofertę –jeżeli dotyczy; 

6) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 
podpisana przez pełnomocnika –jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

7) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności 
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie 
informacje); 

 
14. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY  

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - adres skrytki: /WBPLodz/SkrytkaESP) i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu; 

2)  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

*UWAGA 
Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. 
o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. 2020. 332 ze zm.).  
Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia 
eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia 
elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego 
do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu 
elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - adres skrytki: /WBPLodz/SkrytkaESP) i udostępnionego 

również na miniPortalu.  



2. Ofertę należy złożyć do dnia 29. 09. 2021 r. do godziny 10:00 

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29. 09. 2021 r. o godzinie 10:30 

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest 

dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję otwarcie, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 4 , otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://www.wbp.lodz.pl/w zakładce „zamówienia publiczne” informacje dotyczące: 

➢ nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte  

➢ cen zawartych w ofertach 

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
1. Zgodnie z art. 108 ustawy pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT


6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a 
dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia 
stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem 
możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1115, 1520, 1655 i 1798). 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ustawy pzp. 
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ustawy 

pzp. 
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają warunki dotyczące: 
1) Zdolności występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie 
 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
2. Udostępnienie zasobów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3), potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: 

1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane; 

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie,  
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

 
 
VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki 
cywilnej) oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w 
pkt 4 SWZ- NIE DOTYCZY 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy- NIE DOTYCZY 
 

IX.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych 

 
X. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w pkt III.13 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: 
1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 



prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane; 

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

  
 
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU 

POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOCWANIE DO REPEREZENTOWANIA WYKONAWCY 
1. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zamawiający może żądać od wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy.  

2. Zapisy pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
XII. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY 
 
1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,  

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej 
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane  
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy pzp. 

3. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 



6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 6, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 6, może dokonać również notariusz.  
 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument 
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 11, dokonuje w przypadku:  

 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt 11, może dokonać również notariusz.  

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 



wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

15. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 
danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 
tej treści na monitorze ekranowym; 

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji.  

XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ , PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

 
1. Informacje ogólne:  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - 

adres skrytki: /WBPLodz/SkrytkaESP) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 
e-mail: zamowienia@wbp.lodz.pl ;  

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452); 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji; 

4)  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie Epuap; 

5)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB; 

6)  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP.  

7) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich 
postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Złożenie oferty: 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
systemu miniPortal-ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
Wykonawca, aby wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć 
ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta 
Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 



do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę użytkownik wybiera formularz do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty. 
 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal. 
 

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
 

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
 

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 
 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2 SWZ), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - adres skrytki: 

/WBPLodz/SkrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-
mail: zamowienia@wbp.lodz.pl   

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na 
wskazany w pkt 3.2 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z: 
➢ Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) 
oraz 

➢ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5) Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6) W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 
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XIV. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA 

 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania 

 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1 Cena 100% 

 
2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryterium oceny ofert: 
 

W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
 

 
C – wartość punktowa ceny brutto; 
CMIN – cena najniższa spośród wszystkich ofert; 
CB – cena badanej oferty. 

 
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi max 100 pkt,  

 
 

Ocena końcowa oferty przedstawia się następująco: 
 

OK = C   
gdzie: 

OK – ocena końcowa oferty,  
C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena, 

       
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa 
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
3. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta: 

 
a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą 

ilość punktów. 
 

4. Sposób obliczenia ceny oferty: 
 



1) Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego 
należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat 
wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp. 

2) Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem 
zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół). 

3) Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich. 
4) Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako 

ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT. 

5) Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu 
oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT (odwrotne obciążenie), wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 
do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i 
usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, 
w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 
składowych.  

7) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 
− wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

− wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 1. 

8) Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 6, mogą dotyczyć w szczególności: 
− zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

− wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 
związanych z realizacją robót budowlanych; 

− oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 
− zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych 
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

− zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

− zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w 
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

− zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
− wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 
9) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, co najmniej w zakresie określonym w pkt. 8 tiret 4 i 6 
 
XVII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  

a) W sprawach formalnych- Piotr Wojtowicz, Andrzej Krauze- e-mail: zamowienia@wbp.lodz.pl, 

mailto:zamowienia@wbp.lodz.pl


b) W sprawach merytorycznych- Jarosław Kiewel- e-mail: kiewel@wbp.lodz.pl, tel. 42-663-03-37, 
lub 42- 637-30-90 wewn. 37 
 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia,  
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.  
 

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów  
lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych  
w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,  
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.  

 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt powyżej, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

 
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ, o którym mowa w pkt 6. 

 
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 

6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

 
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje 
wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
 

XVIII. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych. 
  
XIX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca związany jest ofertą do dnia 29. 10. 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 
 
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 PZP 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 
 
 
XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 



 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
XXII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 
 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

13. Środki odwoławcze przysługujące wykonawcy uregulowane są w Dziale IX, Rozdział 2 Ustawy 
pzp. 

 
XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 



sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, tel. 42 663 03 00, e-mail: 

kontakt@wbp.lodz.pl ; 

▪ kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@wbp.lodz.pl ; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: „dostawa sprzętu 

komputerowego i sieciowego”; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

mailto:kontakt@wbp.lodz.pl
mailto:iodo@wbp.lodz.pl


 
 
XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
Zamawiający nie przewiduje:  
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) składania ofert wariantowych i częściowych, 
3) przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, 
4) rozliczania w walutach obcych, 
5) aukcji elektronicznej, 
6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
7) wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 
 
 
Na Specyfikację Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki: 
 
 

L.P. 
Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1   Formularz strony tytułowej  

2 Załącznik nr 2 Formularz oferty 

3 Załącznik nr 2a Oświadczenie o powstaniu/braku powstania obowiązku 
podatkowego 

4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

5 Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

6 Załącznik nr 5 wzór umowy 

7 Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

8 Załącznik nr 7 Identyfikator postępowania 

 
 
Podpisy: 
 



Załącznik  nr 1 do SWZ 
       

STRONA TYTUŁOWA OFERTY 
Nr sprawy GSK/2/D/PN/2021 

 
 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu 
komputerowego i sieciowego” 

 
 

Oznaczenie wykonawcy – nazwa 
 
 
 
 

NIP 

Adres (ulica, miejscowość, powiat, 
województwo) 

 
 
 

Regon 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę 
oraz nr telefonu: 
 
Imię i nazwisko: 
…................................................................. 
 
nr telefonu: 
…................................................................. 

Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za 
pomocą którego zamawiający będzie przysyłał 
stosowne dokumenty dotyczące 
przedmiotowego postępowania: 
 
Nr fax: 
…............................................................ 

 
 

...........................  dn. .........2021r. 
Miejscowość / Data 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
 

  



 
 

Załącznik  nr 2 do SWZ 
          

_______________________________ 
      (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Zamawiający 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 
90-508 Łódź 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i 
sieciowego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
 
1. Zobowiązujemy się do zrealizowania dostawy za cenę określoną poniżej: 

L.P Przedmiot zamówienia Ilość Cena jedn. 
netto 

Stawka 
VAT 

Cena jedn.  
brutto 

Cena ogólna brutto 

1. Komputer 22     

2. Monitor 24” 22     

3. Komputer przenośny 6     

4. Urządzenie 

wielofunkcyjne 

monochroma-tyczne  

1     

5. Drukarka laserowa 6     

6. Licencja nr 1 28     

7. Zasilacz awaryjny 6     

8. Komputer 22     

SUMA  

 
Oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach: 

Lp Rodzaj sprzętu Minimalne wymagane parametry Parametry oferowane 

1 Komputer Komputer PC klasy biurowej  

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście 

Passmark wynik co najmniej 7000 punktów wg 

wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.ht

ml 

 

RAM 16 GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB  

Dysk SSD 240 GB  

DVD, klawiatura, mysz  

Karta dźwiękowa (może być zintegrowana)  

TPM 2.0  

Ethernet 10/100/1000BaseT  



Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zgodny 

funkcjonalnie z Windows 10 pro w polskiej wersji 

językowej pozwalający na współpracę w pełnym 

zakresie funkcjonalności z posiadanymi serwerami 

Windows w wersjach do 2000 do 2016 oraz stacjami 

roboczymi Windows 2000 do Windows 10 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

2 Monitor 24” Przekątna ekranu powyżej 23,5”  

Rozdzielczość 1920x1080  

Ilość kolorów 16,7 mln  

Matowy i płaski ekran  

Wymagany pivot  

Jasność minimum 250 cd/m²  

Kontrast statyczny 1000:1  

Czas reakcji 5 ms  

Kąt widzenia w pionie i poziomie co najmniej 170°  

Pobór mocy do 20W  

Waga netto do 6 kg z podstawą  

Współpracujący z komputerem z poprzedniego 

punktu (wymagane kable połączeniowe) 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy 

 

3 Komputer przenośny Komputer z ekranem LCD 15” o rozdzielczości 

1920x1080 z powłoką antyodblaskową (matowy 

ekran) 

 

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście 

Passmark wynik co najmniej 6450 punktów wg 

wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.ht

ml 

 

Pamięć RAM 8 GB z możliwością rozszerzenia do co 

najmniej 16 GB 

 

Dysk SSD co najmniej 240 GB  

TPM 2.0  

3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3  

Ethernet 10/100/1000BaseT i 802.11agn  

Wbudowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa   

Port HDMI i VGA  

Czytnik kart SD  

Nagrywarka DVD+/-RW  



Zamontowana bateria  

Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz  

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zgodny 

funkcjonalnie z Windows 10 pro w polskiej wersji 

językowej pozwalający na współpracę w pełnym 

zakresie funkcjonalności z posiadanymi serwerami 

Windows w wersjach do 2000 do 2016 oraz stacjami 

roboczymi Windows 2000 do Windows 10 

 

Masa netto poniżej 2,5 kg  

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 36 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

4 Urządzenie 

wielofunkcyjne 

monochromatyczne  

Co najmniej funkcjonalność drukarki i skanera  

Laserowa technologia druku  

Zgodność używanych materiałów eksploatacyjnych z 

M521dn ze względu na ujednolicenie zaopatrzenia dla 

posiadanego sprzętu 

 

Szybkość wydruku powyżej 35 str/min  

Wydruk pierwszej strony w ciągu 10 sekund  

Miesięczny cykl roboczy (dopuszczalna ilość 

wydrukowanych stron) 75 tys przy ilości zalecanej 

przez producenta jako maksymalnej powyżej 5 tys 

 

Maksymalna rozdzielczość 1200 dpi w pionie i 

poziomie 

 

Obsługa języka PCL i postscript (dopuszczalna 

emulacja) 

 

Połączenie przez USB i Ethernet 10/100/1000, 

wymagany kabel USB do podłączenia 

 

Podajnik papieru na minimum 350 arkuszy  

Automatyczny druk dwustronny  

Obsługa formatu A4, A5 i A6 o gramaturze 60 do 120 

g/m² 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

5 Drukarka laserowa Mała biurowa monochromatyczna drukarka laserowa  

Obsługa formatu A4, A5 i A6 o gramaturze 60 do 120 

g/m² 

 

Szybkość wydruku powyżej 18 str/min  

Maksymalna rozdzielczość 600 dpi w pionie i poziomie  

Podajnik papieru na minimum 150 arkuszy  

Połączenie przez USB i Ethernet, wymagany kabel USB 

do podłączenia 

 

Obsługa języka PCL  



Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy. 

 

6 Licencja nr 1 Pakiet biurowy o funkcjonalności odpowiadającej MS 

Office 2019 plus 

 

Musi tworzyć i edytować pliki pochodzące z 

posiadanych pakietów MS Office pro w wersjach 2000 

- 2019 w pełnym zakresie ich funkcjonalności 

 

Licencja MOLP EDU nieograniczona czasowo  

7 Zasilacz awaryjny Moc co najmniej 1000VA/600W  

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe  

Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii  

Możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci  

Możliwość monitorowania przez USB lub ethernet  

Dołączone oprogramowanie do monitorowania 

pozwalające na wyłączenie pojedynczego komputera 

lub grupy komputerów 

 

Produkt fabrycznie nowy  

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny, naprawy 

w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku 

możliwości dokonania naprawy na miejscu, 

Wykonawca zobowiązany jest swoimi siłami i na swój 

koszt zapewnić  transport sprzętu  z siedziby 

Zamawiającego do miejsca naprawy 

 

 
Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku. 
 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru którego dostawa będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 
zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru 

1   

   

 
2. Oświadczam, iż oferowany przedmiot dostawy spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego, w tym w szczególności co do minimalnej  gwarancji na poszczególne elementy 
przedmiotu zamówienia. 

 
3. Zgadzamy się na 30 dniowy termin płatności. 
 
4. Oświadczam, że jestem: 

 
 mikroprzedsiębiorcą; 

 małym przedsiębiorcą; 

 średnim przedsiębiorcą; 

 dużym przedsiębiorcą 

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku 



wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Zobowiązujemy się zrealizować dostawę w ramach prawa opcji na warunkach określonych w niniejszej 
ofercie. 

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ..................................................... 
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
9. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i 

2 Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami/. 
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
 
*należy skreślić niewłaściwy wariant 
 

......................  dn. ..............2021r. 
            Miejscowość / Data  
  

 
 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 



  
 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

Zamawiający: 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź 

 

Wykonawca/ Podmiot udostępniający zasoby*: 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………………………

……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………

……… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego (nazwa postępowania), prowadzonego przez WBP im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

………………………………………… 

               (podpis) 

 



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 

ust.1 ustawy Pzp).  

3. Jednocześnie, działając na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy pzp  informuję o podjętych czynnościach w celu 

wykazania swojej rzetelności :  

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

Zamawiający: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź 

 

Wykonawca/Podmiot udostępniający zasoby*: 

*niepotrzebne skreślić 

………………………………………………………………………

… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego  (nazwa postępowania), prowadzonego przez WBP im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VII SWZ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                 ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 

której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w 

następującym zakresie: ………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot  

i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SWZ  

 

U M O W A  ZP-…../2021 

 

zawarta w Łodzi w dniu ......................................... 2021 r. pomiędzy WOJEWÓDZKĄ 

BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI 

90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102 

NIP 727-10-24-424 

REGON 000278161 

 

reprezentowaną przez: 

……………… – Dyrektora 

……………… – Głównego Księgowego 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

 

a wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  GSK/1/D/PN/2021, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 

Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 

ze zm.) firmą: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 NIP: …………… 

REGON: ………… 

reprezentowaną  przez :  

……………………………………….. - ………………. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego i 

sieciowego, określoną w opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia…………. . stanowiących integralną część 

niniejszej umowy. 



3. Wartość przedmiotu umowy wynosi .............................................. zł brutto (słownie: 

............................................. zł.) i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, w tym  ……………….. zł (słownie: 

………………………………………………………..zł) objęta podatkiem VAT wg stawki …%  

 

§ 2 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie 60 dni licząc od daty 

zawarcia umowy. 

2. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu dostawy jest dzień podpisania  przez strony 

protokołu odbioru potwierdzającego zrealizowanie dostawy zgodnie z Umową oraz bez uwag.  

3. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy oprogramowanie  

i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 

dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.  

W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 

oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowania i materiały do niego 

dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 

oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych 

certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności 

do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych  

i oryginalnych. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot dostawy jest niekompletny lub niezgodny z treścią 

oferty, przekaże Wykonawcy zastrzeżenia w formie pisemnej oraz wyznaczy dodatkowy termin 

do spełnienia świadczenia w sposób zgodny z umową.  Po  bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.  

 

§ 3 

Do kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy strony ustanawiają: 

1).Wykonawca –  ……………………………………tel. ………………. 

 
2) Zamawiający - ……………………………………:tel. ……………… 

   
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, ofertą, obowiązującymi przepisami oraz z wymaganą starannością zawodową. 

2. Do obowiązków wykonawcy należy rozładowanie przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

§ 5 



Warunki gwarancji i serwisu: 

1. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 2 do umowy (t.j. Oferta 

Wykonawcy) oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Gwarancja nie może ograniczać praw Kupującego do instalowania i wymiany w zakupionym 

sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np.: modemów, sterowników, dysków, kart 

sieciowych, graficznych i rozszerzeń) przez wykwalifikowany personel . 

3. Czas naprawy: 30 dni od zgłoszenia awarii. W przypadku przedłużenia czasu naprawy 

powyżej 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt 

zastępczy o nie gorszych parametrach nie później niż w terminie 1 dnia od upływu 30 

dniowego terminu naprawy sprzętu. 

 

§ 6 

1. Zamawiający rozliczy się z wykonawcą jedną fakturą. Wystawienie faktury nastąpi po 

zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru 

potwierdzającego, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z Umową.  

2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz  

z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy. Za dzień dokonania 

płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności 

przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. 

6.  Faktura specyfikuje przedmiot umowy zgodnie z opisem pozycji asortymentowych oferty, z 

przytoczeniem liczby sztuk, ceny jednostkowej, wartości netto i brutto, stopie podatku Vat.  

 

§ 7 

 Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania dla Zamawiającego będą stanowiły 

kary umowne naliczane z następujących tytułów: 

1. za zwłokę w należytym zrealizowaniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,2 % wartości 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 

2. za zwłokę w niedostarczeniu sprzętu zastępczego w sytuacji określonej w § 5 ust. 3 

niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 

3. za zwłokę w przystąpieniu do naprawy sprzętu (czas reakcji) w wysokości 0,2% wartości 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 

4. za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10 % wartości umowy brutto, niezależnie od daty odstąpienia. 

 
 



§ 8 

    1. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający może dokonać potrącenia  kwoty 

naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

    2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz 

za wyrządzone szkody. 

 

§ 9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

§ 10 

      Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

1. Zmiany danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób do kontaktu. 

2. Wycofania z dystrybucji modelu sprzętu, który Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożliwości 

dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący 

technologicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji gdy model będący 

następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu 

pierwotnego, sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub 

lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u 

Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego 

modelu oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o 

spełnianiu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego 

w okresie 2 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu. 

 

§ 11 

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać 

rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego Sądu Powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 11 września 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm.),  



b)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze 

zm.). 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 
- SOPZ (Załącznik nr 1) 
- Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2) 
- Protokół odbioru (Załącznik nr 3) 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

1. Zgodnie z umową nr………… ……….zawartą w dniu………………. 2021 .r  w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dokonano przekazania – odbioru przedmiotu 

zamówienia publicznego, wykonanego: 

- zgodnie z umową* 

- niezgodnie z umową* 

*niewłaściwe skreślić 

2. Niezgodności dotyczą: 

- braku następującego sprzętu 

1)…………………………………. 

2)………………………………… 

- inne niezgodności wynikające z treści umowy 

1) ……………………………… 

2)……………………………….  

Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia publicznego posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z 

nowelizacją ustawy o systemie zgodności z dnia 15.12.2006r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1834). Sprzedawca zapewnia, iż do urządzeń 

dołączona jest gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informację o producencie, numer identyfikacyjny 

urządzenia, specyfikację techniczną urządzenia oraz że dołączony jest komplet dysków instalacyjnych wraz z dokumentacją.  

 

          Data przekazania – odbioru  

 

  

                       Pieczęć Wykonawcy                                                   Pieczęć Zamawiającego  

 

 

    …………………………………………             ………………………………….…… 
 

 
 
 

 

Czytelny podpis osoby  reprezentującej Sprzedawcę Czytelny podpis osoby  reprezentującej Kupującego 


