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e-mail: sp22@sp22.wroclaw.pl 
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S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
 

 
WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 

NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU 
 
  
 
 
Zatwierdził: Dyrektor SP nr 22 we Wrocławiu – Jarosław Wojna 

 

 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej 
SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wrocław, czerwiec 2017 

 

https://sp22.edupage.org/


 2 

 
 

SPIS TREŚCI  

 
A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 

I. Nazwa i adres zamawiającego 
II. Tryb udzielania zamówienia publicznego 
III. Opis przedmiotu zamówienia; 
IV. Termin wykonania zamówienia; 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków; 
Va   Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
przesłanek wykluczenia; 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami; 

VIII. Wymagania dotyczące wadium; 
IX. Termin związania ofertą; 
X. Opis sposobu przygotowywania ofert; 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny; 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie 

realizacji zamówienia publicznego; 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
XVII. Informacje uzupełniające 

 
B. Załączniki do SIWZ 

 

I. Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 1; 
II. Formularz oferty – Załącznik nr 2; 
III. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3; 
IV. Projekt umowy na wykonanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4 
V. Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik nr 5 
VI. Oświadczenie składane w trybie art. 24 ust. 11, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 
 

I Nazwa i adres zamawiającego  

 
1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w imieniu której 

działa Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław. 
 

II Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP 
nie stanowią inaczej.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
 

III Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły 

Podstawowej nr 22 we Wrocławiu. 
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

1) Dostawę wyspecyfikowanego sprzętu, własnym środkiem transportu, do nowej 
siedziby Zamawiającego – przy ul. Karpnickiej 2, Wrocław 

2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie, zainstalowanie dostarczonego sprzętu w 

pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego 
5) Pierwsze uruchomienie i testy 

 
3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji 

Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN).  
9. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 
11. Określenie przedmiotu zamówienia wg. słownika CPV  

 

Kod CPV 30213000-5 Komputery osobiste 

Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne 

 
12. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w – Specyfikacji 

Technicznej- stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 
13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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IV Termin wykonania zamówienia 

 
Zakończenie dostawy z wydaniem sprzętu, instalacją i pierwszym uruchomieniem: do dnia 
23 sierpnia 2017 r. 

 

V Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1) Nie podlegają wykluczeniu w przedmiotowym postępowaniu.  

 
Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
 
– wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
– wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
 

 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 

– o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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

– wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

– wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

– wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

– wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

– wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
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usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

– wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

– wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 
r. poz. 437); 

– wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

– wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie, związane 
z dostawami sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł 
brutto. 

 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdziale V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” 
o której mowa w pkt 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5, 
pkt 2 i 4. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wezmą udział w 
realizacji dostaw, do realizacji których te doświadczenie jest wymagane. 
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Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
 

1) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
 

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
przesłanek wykluczenia 

 

1. DOKUMENTY KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA, 
SKŁADAJACY OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 

Dokumenty dotyczące podstaw wykluczenia oraz wstępnego spełniania  
warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

 
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu/brak podstaw wykluczenia.  

b) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o tych 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

 
Dokument potwierdzający przynależność lub brak przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 
 

2) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
https://sp22.edupage.org/text38/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
PZP (informacje podane do publicznej wiadomości w trakcie procedury 
otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (o ile wystąpią) nie 



 7 

 
 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

2. DOKUMENTY KTÓRE BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE 
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA  
W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, aktualnych na 
dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu zawarty 
jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

 
2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany 
złożyć:   

 

a) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów, do korzystania z nich na okres wykonywania niniejszego 
zamówienia publicznego. 

b) Pisemną informację na temat:  

 

- zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu; 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
- zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu 

zamówienia. 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, 
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

3. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

4. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 3, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. 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, które każdego z nich dotyczą. 
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6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania 

 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania do uzupełnienia o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie 
forma pisemna. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres określony na stronie tytułowej niniejszej SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres poczty elektronicznej lub faks 
wskazany na stronie tytułowej niniejszej SIWZ. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w rozdz. VII. 6 niniejszej SIWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
10. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z 

Wykonawcami, jest – Małgorzata Kurkowska – Kierownik gospodarczy SP nr 22 we 
Wrocławiu. 

11. Przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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VIII Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.  
 

IX Termin związania ofertą   
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

A. ZAWARTOŚĆ, FORMA I OZNACZENIE 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
 
1) Wypełniony formularz ofertowy o treści zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, pkt 1, ppkt 1 niniejszej SIWZ – 
Załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację całości zamówienia 
publicznego - określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Złożenie większej liczby ofert na realizację określonej części zamówienia publicznego 
przez danego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert przez niego 
złożonych. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym 

wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku), zgodnie z niniejszą specyfikacją w 
formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 

6. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 
dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 

7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

8. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, 
komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie 
potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy osoby – w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć 
podpisy imiennymi pieczątkami. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta – w celu uniknięcia 
samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany 
zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 

11. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne 
poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez 
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osobę(y) podpisującą(e) ofertę – parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej 
poprawek). 

12. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej opisem: 
 

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO 
NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU 

 
13. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę  

i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po 
wyznaczonym terminie. 

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcy. 

15. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają 
ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.  

 
B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana 
oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperta 
oznakowana dopiskiem „ZMIANA” będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz 
ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać 
dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.  

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

5. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
C. OFERTA WSPÓLNA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum). 
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika  do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności 
wskazanie:  
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1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy i z określeniem adresu siedziby; 
3) Ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

 
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – Pełnomocnika. 
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z 
rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – Pełnomocnika.  

5. Oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 
zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia.  

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą 
prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 

7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – 
wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć 
konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - 
Pełnomocnik. 

 
D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE 
 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie 
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.  

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
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XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2017 r., do godz. 11.00, w sekretariacie  Szkoły 
Podstawowej nr 22  we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław, w sposób 
określony w Rozdziale 10, Sekcja A, pkt 12 i 13 SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w  pkt. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie 
zwrócona wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2017 r., o godz. 12.00, w siedzibie Szkoły 
Podstawowej nr 22  we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://sp22.edupage.org/text38 informacje dotyczące: 
 
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) Ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

8. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.  

9. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie 
powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 
2 Ustawy. 

 

XII Opis sposobu obliczenia ceny  
  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację całości zamówienia, 
proponując cenę za wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia - określonych 
w załączniku nr 1 do SIWZ - w sposób określony w umowie na wykonywanie zamówienia 
publicznego – Załącznik nr 4 do SIWZ.   

2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena oferty ma w szczególności obejmować: 
 

1) Dostawę wyspecyfikowanego sprzętu, własnym środkiem transportu, do siedziby 
Zamawiającego; 

2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie, zainstalowanie sprzętu w pomieszczeniach wskazanych 

przez Zamawiającego 
5) Pierwsze uruchomienie i testy 

 
3. Cena ma być określona w PLN, z podatkiem VAT, w sposób określony w Załączniku nr 2 

do SIWZ. 
4. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT (na posiłek oraz na czynność  

przygotowania, dowozu i wydania) - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług. 

5. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie 
podlegała  zmianom w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 
projekcie umowy na wykonywanie zamówienia publicznego). 

6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
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XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 
 

Cena (C)  60 % 

Gwarancja  40 % 
 

2. Kryterium Cena - najwyższą ilość punktów  tj. 60, otrzyma propozycja zawierająca 
najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego 
postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący 
wzór: 

 
    Najniższa cena brutto z badanych ofert 
   C = ----------------------------------------------------------  x 60 pkt 
           Cena brutto oferty badanej 

 

3. Kryterium Gwarancja – najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 40, otrzymają oferty,  
w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 60 miesięcy 
gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości:  
     
54 miesiące    – 20 pkt 
48 miesięcy    – 10 pkt.     
42 miesiące       –   5 pkt. 
36 miesięcy   –   0 pkt. 

 
4. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP).  

6. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  

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

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1. Umowa ma być podpisana w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego 

terminie. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te 
powinny również posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
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przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XVI Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie 
realizacji zamówienia publicznego 

 

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze 
umowy nie podlegają negocjacjom 

 
XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
 
 
Sporządził: Tomasz Bukała 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
Przedmiotem dostawy jest sprzęt informatyczny o wymaganiach określonych w poniższych tabelach.  
 
Wszystkie niżej opisane parametry należy rozumieć jako wymagania MINIMALNE  
 
1. Fabrycznie nowy zestaw komputerowy klasy PC- konfiguracja I  

 
Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych, stacja programistyczna.  
 
Specyfikacja jednostki centralnej -  9 sztuk 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Obudowa Typu tower z obsługą kart PCI Express o wysokim profilu. Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. na napęd optyczny, 2 szt. 

wewnętrzne o rozmiarze 3,5” na standardowy dysk twardy (dopuszcza się zastosowanie jednej wnęki o rozmiarze 2,5” zamiast jednej 

3,5”). Miejsce na czytnik kart multimedialnych  

2 Zasilacz Zasilacz minimalnie 180W o sprawności minimum 85% 

3 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

4 Płyta główna Wyposażona w min. w 2 porty SATA III oraz min. 1 port M.2, gniazda rozszerzeń: 1 szt. PCI Express 3.0 x16,1 szt. PCI Express 3.0 x1 

5 Procesor Procesor  zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7400 pkt w teście 

PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 

6 Pamięć operacyjna Min. 8GB RAM, min. 2 sloty na moduły pamięci, z czego 1 wolny 

7 Dysk SSD Min 256GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 

komputerze po awarii. 

8 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW – wewnętrzny  

9 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci - wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 

przydzielaną na potrzeby grafiki – wyposażona  min. w port DVI (lub DP) oraz HDMI.  

10 Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 

11 Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną -  Ethernet 10/100/1000 Mb – złącze RJ45, w zestawie kabel sieciowy cat 5e, o długości  min. 5 m  

12 Porty/złącza Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp. 

- 1 x DVI lub DP 

- 1 x HDMI, 

- 8 x USB w tym: min 2 x USB 3.0 z przodu obudowy oraz min. 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy 

http://www.cpubenchmark.net/
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- port szeregowy COM, 

- port sieciowy RJ-45,  

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu 

- porty dźwiękowe z tyłu obudowy: wejście liniowe, wyjście liniowe oraz wejście mikrofonowe 

- czytnik kart pamięci min. 7-in-1  

13 Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY US 

Mysz przewodowa USB ze scrollerem   

14 BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

15 System operacyjny  System operacyjny w wersji najnowszej dostępnej w momencie złożenia ofert, zgodny z opisem określonym w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję instalacyjną najnowszego wydania systemu 

operacyjnego lub wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny. Zamawiający nie dopuszcza wersji 

oprogramowania ograniczonych czasowo - demo, trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym 

wykonawca powinien dostarczyć nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych podzespołów 

16 Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock 

17 Gwarancja Min 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem reakcji w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

przyjęcia zgłoszenia 

18 Wsparcie techniczne 
producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. Możliwość weryfikacji na stronie producenta 

konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

 
Specyfikacja monitora  - 9 sztuk 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Matryca Panoramiczna, matowa,  o przekątnej min 22 a max 24 cali  

2 Rozdzielczość  Full HD (1920x1080 pxs) 

3 Technologia  LED IPS lub PLS 

4 Wejścia Min. 2 – DVI (lub DP) oraz HDMI 

5 Kontrast  Min. 1 000 000:1 

6 Czas reakcji matrycy Max 6 ms. 

7 Okablowanie  Kabel HDMI oraz DVI (lub DP) o dł. min. 1,8 m w zestawie 

8 Gwarancja  Min 36 miesięcy 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca na własny koszt zapewni transport urządzeń do i z serwisu – chyba że serwis będzie świadczony w 

miejscu użytkowania sprzętu (on site). 
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2. Fabrycznie nowy zestaw komputerowy klasy PC- konfiguracja II  
 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza 
danych, stacja programistyczna.  

 
Specyfikacja jednostki centralnej – 154 szt. 

 
LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Obudowa Typu tower z obsługą kart PCI Express o wysokim profilu. Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. na napęd optyczny, 2 szt. 

wewnętrzne o rozmiarze 3,5” na standardowy dysk twardy (dopuszcza się zastosowanie jednej wnęki o rozmiarze 2,5” zamiast jednej 

3,5”). Miejsce na czytnik kart multimedialnych 

2 Zasilacz Zasilacz minimalnie 180 W o sprawności minimum 85% 

3 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

4 Płyta główna Wyposażona w 2 porty SATA III oraz 1 port M.2, gniazda rozszerzeń: 1 szt. PCI Express 3.0 x16,1 szt. PCI Express 3.0 x1 

5 Procesor Procesor  zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5900 pkt w teście 

PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 

6 Pamięć operacyjna 4GB RAM, 2 sloty na moduły pamięci, z czego 1 wolny 

7 Dysk HDD 500GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 

komputerze po awarii. 

8 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW – wewnętrzny  

9 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci (wykorzystująca pamięć RAM systemu) dynamicznie 

przydzielaną na potrzeby grafiki – wyposażona  w port DVI (lub DP) oraz HDMI.  

10 Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 

11 Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną -  Ethernet 10/100/1000 Mb – złącze RJ45, w zestawie kabel sieciowy cat 5e, o długości  min. 5 m  

12 Porty/złącza Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp. 

- 1 x DVI lub DP 

- 1 x HDMI, 

- 8 x USB w tym: min 2 x USB 3.0 z przodu obudowy oraz min. 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy  

- port szeregowy COM, 

- port sieciowy RJ-45,  

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu 

- porty dźwiękowe z tyłu obudowy: wejście liniowe, wyjście liniowe oraz wejście mikrofonowe 

- czytnik kart pamięci 

13 Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY US 

Mysz przewodowa USB ze scrollerem   

http://www.cpubenchmark.net/
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14 BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

15 System operacyjny  System operacyjny w wersji najnowszej dostępnej w momencie złożenia ofert, zgodny z opisem określonym w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję instalacyjną najnowszego wydania systemu 

operacyjnego lub wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny. Zamawiający nie dopuszcza wersji 

oprogramowania ograniczonych czasowo - demo, trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym 

wykonawca powinien dostarczyć nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych podzespołów 

16 Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock 

17 Gwarancja Min 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – poniedziałek 

piątek w godz. 8-16 z czasem reakcji w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia 

18 Wsparcie techniczne 
producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. Możliwość weryfikacji na stronie producenta 

konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

 
Specyfikacja monitora  - 154 szt. 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Matryca Panoramiczna, matowa,  o przekątnej min 22 a max 24 cali  

2 Rozdzielczość  Full HD (1920x1080 pxs) 

3 Technologia  LED IPS lub PLS 

4 Wejścia Min. 2 – DVI (lub DP) oraz HDMI 

5 Kontrast  Min. 1 000 000:1 

6 Czas reakcji matrycy Max 6 ms. 

7 Okablowanie  Kabel HDMI oraz DVI (lub DP) o dł. min. 1,8 m w zestawie 

8 Gwarancja  Min 36 miesięcy 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca na własny koszt zapewni transport urządzeń do i z serwisu – chyba że serwis będzie świadczony w 

miejscu użytkowania sprzętu (on site). 
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3. Fabrycznie nowy przenośny zestaw komputerowy laptop + replikator portów  

 
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej 

 
Specyfikacja laptopa – 1 szt.  

 
LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem o wymiarze min. 15,6" o rozdzielczości Full HD (1920x1080) w technologii LED IPS, z 

powłoką anti-glare 

2 Zasilanie Zasilacz 110 -230 V, wykonany przez producenta Laptopa –  wtyk europejski; 
Bateria umożliwiająca pracę przez co najmniej 4 godz., Li-Ion  

3 Komunikacja 
bezprzewodowa 

Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci 802.11 b/g/n z możliwością wyłączenia z poziomu klawiatury, wewnętrzna (nie zajmująca portu 
USB) 
Moduł Bluetooth 

4 Wyposażenie 
multimedialne 

Wbudowana kamera, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu na wewnętrznym 
wyświetlaczu oraz zewnętrznym urządzeniu wizualnym  

5 Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4373 pkt w teście 
SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 

6 Pamięć operacyjna min. 8GB RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB, min. 2 sloty na moduły pamięci, z czego 1 wolny 

7 Dysk SSD Min 256GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 
komputerze po awarii. 

8 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW – zewnętrzna USB   

9 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną  

10 Audio Zintegrowana z płytą główną 

11 Karta sieciowa Wewnętrzna  -  Ethernet 10/100/1000 Mb  

12 Porty/złącza Wymagana ilość  portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 
- 1 x HDMI lub d-Sub; 
- min. 3 x USB w tym min. 2 porty USB 3.0; 
- port sieciowy RJ-45;  
- 1 x port słuchawek i 1 x port mikrofonu, lub 1 x port combo;  
- 1 x port SD; 
-  złącze stacji dokującej. 

13 Klawiatura/touchpad Klawiatura podświetlana w układzie US z wydzieloną klawiaturą numeryczną 
Touchpad wielodotykowy 

15 System operacyjny  Cała infrastruktura informatyczna Zamawiającego, w tym stacje robocze, serwery, urządzenia peryferyjne oraz sieć LAN i WAN 
Wrocławskiej Edukacji działają w oparciu o systemy operacyjne firmy Microsoft. Tym samym ze względów ekonomicznych jak i 
technicznych (koszty wdrożeniowe, integralność oraz kompatybilność systemów) zaproponowane stacje robocze muszą posiadać 
zainstalowany najnowszy system operacyjny MS Windows w wersji Pro PL lub inny równoważny, tzn.: 
 
1) Oferujący pełną integrację z wdrożoną we Wrocławskiej Edukacji usługą katalogową Microsoft Active Directory; 
2) Umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; 
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3) Umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdrożonego we Wrocławskiej Edukacji systemu komunikacyjnego opartego o 
oprogramowanie Microsoft Server Lync i oprogramowanie klienckie instalowane na komputerach PC; 

4) Umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdrożonego we Wrocławskiej Edukacji systemu usług pocztowych MS 
Outlook; 

5) Umożliwiający zarządzaniem konfiguracją opartą o Microsoft System Center Configuration Manager 
 
System operacyjny powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w momencie złożenia ofert. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję instalacyjną najnowszego wydania systemu operacyjnego lub wskazać 
lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny. Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania ograniczonych 
czasowo - demo, trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym wykonawca powinien dostarczyć 
nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych podzespołów 

16 Waga i wymiary Waga max 2,1 kg z baterią  

17 Gwarancja Min 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) 
Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 7-18 z czasem reakcji w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia 

18 Wsparcie techniczne 
producenta 

Dostęp do aktualnych sterowników do urządzeń i podzespołów zainstalowanych w komputerze, realizowany poprzez podanie 
identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.  

 
Specyfikacja replikatora portów – 1 szt. 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Typ Stacja dokująca pasująca do laptopa w specyfikacji zamieszczonej powyżej 

2 Porty Złącze D-Sub - 1 szt. 
Złącze DVI - 1 szt. 
Złącze DisplayPort - 1 szt. 
Złącze audio (wejście) - 1 szt. 
Złącze audio (wyjście) - 1 szt. 
Złącze USB 3.0 (standard) - 2 szt. 
Złącze RJ-45 - 1 szt. 
Złącze zasilania - 1 szt. 
Slot na linkę zabezpieczającą - 1 szt. 

3 Zasilanie Zasilacz dostosowany mocą do zaoferowanej konfiguracji komputera przenośnego i stacji dokującej 

4 Gwarancja 1) 36 miesięcy 
Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 7-18 z czasem naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca na własny koszt zapewni transport urządzeń do i z serwisu – chyba że serwis będzie świadczony w 
miejscu użytkowania sprzętu (on site). 

 
4. Osprzęt towarzyszący – nowe listwy antyprzepięciowe – 200 szt. 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Typ Listwa do ochrony komputerów klasy PC, drukarek laserowych i innych urządzeń informatycznych 
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2 Ilość gniazd zasilających 5 szt. 

3 Typ gniazd Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym 

4 Wyłącznik  Tak 

5 Zabezpieczenia  Układ filtrujący zakłócenia, Układ przeciwprzepięciowy 

6 Bezpieczniki  10A/250V, Automatyczny 

7 Długość kabla  5 m 

8 Czas reakcji  Max 25 ns 

9 Gwarancja 36 miesięcy 

 
5. Osprzęt towarzyszący – nowe głośniki komputerowe – 65 szt. 
 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Ilość głośników 2 w zestawie; 

2 Długość kabla 1.5 m  

3 Zakres regulacji Regulacja głośności , Regulacja tonów 

4 Moc głośników RMS [W] 3  

5 Łączna moc głośników RMS [W] 6  

6 Podłączenie mini Jack (3.5 mm) 

7 Gwarancja 36 miesięcy 

 
6. Osprzęt towarzyszący – nowe zasilacze UPS – 10 szt. 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU 
1 Ilość gniazd z podtrzymaniem napięcia 3 

2 Moc 700 W 

3 Moc pozorna 1200 VA 

4 Gniazda sieciowe IEC320 C13  4 

5 Napięcie wejściowe   220 V (+/- 25%)  

6 Napięcie wyjściowe   220 V (+/- 10%)  

7 Zabezpieczenia  Przeciwzwarciowe, przed głębokim rozładowaniem baterii, przed przeładowaniem baterii, przepięciowe 

8 Złącza komunikacyjne  1x USB 

9 Gniazda zabezpieczające linie danych RJ-11 2  

10 Załączone wyposażenie  Płyta CD z oprogramowaniem, przewód USB , przewód zasilający , zapasowy bezpiecznik 

11 Czas przełączania  10 milisekund  

12 Gwarancja 36 miesięcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (pieczątka wykonawcy/ów)   

I. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku 
wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w 
skład wykonawcy zbiorowego z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  

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

 
Adres Wykonawcy/ów 
 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ……….   

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

2. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ………. 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: 
.………………………………………………… 

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:  

 

Faks …………………………………………… E- mail…………………………………………… 

 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych, na warunkach określonych w niniejszej dokumentacji, na wybór dostawcy 
sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu. 

III. OFERTA 

 

1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto (słownie:...........................................................................................................) w 
tym wartość VAT wynosi ................. zł 
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2. Okres udzielonej gwarancji wynosi …… miesięcy 

3. Opis oferowanego sprzętu: 

 
A. Fabrycznie nowy zestaw komputerowy klasy PC- konfiguracja I  
 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

0 Stacja robocza  Producent i model 

………………………………………………………………………………… 

1 Obudowa Typu tower z obsługą kart PCI Express o wysokim 

profilu. Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. na 

napęd optyczny, 2 szt. wewnętrzne o rozmiarze 3,5” na 

standardowy dysk twardy (dopuszcza się zastosowanie 

jednej wnęki o rozmiarze 2,5” zamiast jednej 3,5”). 

Miejsce na czytnik kart multimedialnych  

TAK/NIE 

2 Zasilacz Zasilacz minimalnie 180W o sprawności minimum 85% TAK/NIE 

3 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  TAK/NIE 

4 Płyta główna Wyposażona w min. w 2 porty SATA III oraz min. 1 port 

M.2, gniazda rozszerzeń: 1 szt. PCI Express 3.0 x16,1 

szt. PCI Express 3.0 x1 

TAK/NIE 

5 Procesor Procesor  zaprojektowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych, wydajnościowo osiągający wynik co 

najmniej 7400 pkt w teście PassMark CPU Mark, 

według wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net 

Producent i nazwa 

procesora 

…………………………… 

 

TAK/NIE 

6 Pamięć 

operacyjna 

Min. 8GB RAM, min. 2 sloty na moduły pamięci, z 

czego 1 wolny 

Ilość pamięci RAM  

…………………………… 

 

TAK/NIE 

7 Dysk SSD Min 256GB, zawierający partycję RECOVERY 

umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 

fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Wielkość SSD 

…………………………… 

 

TAK/NIE 

8 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW – wewnętrzny  TAK/NIE 

9 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z możliwością 

dynamicznego przydzielenia pamięci - wykorzystująca 

pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 

potrzeby grafiki – wyposażona  min. w port DVI (lub 

DP) oraz HDMI.  

TAK/NIE 

10 Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną TAK/NIE 

11 Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną -  Ethernet 10/100/1000 

Mb – złącze RJ45, w zestawie kabel sieciowy cat 5e, o 

długości  min. 5 m  

TAK/NIE 

12 Porty/złącza Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

- 1 x DVI lub DP 

- 1 x HDMI, 

- 8 x USB w tym: min 2 x USB 3.0 z przodu obudowy 

oraz min. 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy 

- port szeregowy COM, 

- port sieciowy RJ-45,  

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu 

- porty dźwiękowe z tyłu obudowy: wejście liniowe, 

wyjście liniowe oraz wejście mikrofonowe 

- czytnik kart pamięci min. 7-in-1  

TAK/NIE 

http://www.cpubenchmark.net/
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13 Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY US 

Mysz przewodowa USB ze scrollerem   

TAK/NIE 

14 BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI TAK/NIE 

15 System 

operacyjny  

System operacyjny w wersji najnowszej dostępnej w 

momencie złożenia ofert, zgodny z opisem określonym 

w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję 

instalacyjną najnowszego wydania systemu 

operacyjnego lub wskazać lokację zdalną 

umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny. 

Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania 

ograniczonych czasowo - demo, trial itp. W przypadku 

braku sterowników zintegrowanych z systemem 

operacyjnym wykonawca powinien dostarczyć nośnik 

zawierający sterowniki do poszczególnych 

podzespołów 

Nazwa systemu 

…………………………… 

 

TAK/NIE 

16 Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock TAK/NIE 

17 Gwarancja Min 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania 

sprzętu (on-site) 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – 

poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem reakcji w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia 

TAK/NIE 

18 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia 

technicznego i informacji produktowej. Możliwość 

weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej 

zakupionego sprzętu Naprawy gwarancyjne urządzeń 

muszą być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

TAK/NIE 

 
Monitor do zestawu komputerowego klasy PC- konfiguracja I 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Monitor 

 

Producent i model 

………………………………………………………………………………… 

1 
Matryca 

Panoramiczna, matowa,  o przekątnej min 21,5 a max 

24 cali  

TAK/NIE 

2 Rozdzielczość Full HD (1920x1080) TAK/NIE 

3 Technologia LED IPS lub PLS TAK/NIE 

4 Wejścia Min. 2 – DVI (lub DP) oraz HDMI TAK/NIE 

5 Kontrast Min. 1 000 000:1 TAK/NIE 

6 Czas reakcji 

matrycy 

Max 6 ms. TAK/NIE 

7 
Okablowanie 

Kabel HDMI oraz DVI (lub DP) o dł. min. 1,8 m w 

zestawie 

TAK/NIE 

8 

Gwarancja 

Min 36 miesięcy 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – 

poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem naprawy w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

Wykonawca na własny koszt zapewni transport 

urządzeń do i z serwisu – chyba że serwis będzie 

świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (on site). 

TAK/NIE 

 
B. Fabrycznie nowy zestaw komputerowy klasy PC- konfiguracja II  

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ SPEŁNIA TAK/NIE 
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WYMAGANIA MINIMALNE (niepotrzebne 

skreślić) 

0 Stacja robocza  Producent i model 

………………………………………………………………………………… 

1 Obudowa Typu tower z obsługą kart PCI Express o wysokim 

profilu. Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. na 

napęd optyczny, 2 szt. wewnętrzne o rozmiarze 3,5” na 

standardowy dysk twardy (dopuszcza się zastosowanie 

jednej wnęki o rozmiarze 2,5” zamiast jednej 3,5”). 

Miejsce na czytnik kart multimedialnych 

TAK/NIE 

2 Zasilacz Zasilacz minimalnie 180 W o sprawności minimum 85% TAK/NIE 

3 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  TAK/NIE 

4 Płyta główna Wyposażona w 2 porty SATA III oraz 1 port M.2, 

gniazda rozszerzeń: 1 szt. PCI Express 3.0 x16,1 szt. 

PCI Express 3.0 x1 

TAK/NIE 

5 Procesor Procesor  zaprojektowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych, wydajnościowo osiągający wynik co 

najmniej 5900 pkt w teście PassMark CPU Mark, 

według wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net 

Producent i nazwa 

procesora 

………………………… 

 

TAK/NIE 

6 Pamięć 

operacyjna 

4GB RAM, 2 sloty na moduły pamięci, z czego 1 wolny Ilość pamięci RAM  

………………………… 

 

TAK/NIE 

7 Dysk HDD 500GB, zawierający partycję RECOVERY 

umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 

fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Wielkość HDD 

………………………… 

 

TAK/NIE 

8 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW – wewnętrzny  TAK/NIE 

9 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z możliwością 

dynamicznego przydzielenia pamięci (wykorzystująca 

pamięć RAM systemu) dynamicznie przydzielaną na 

potrzeby grafiki – wyposażona  w port DVI (lub DP) 

oraz HDMI.  

TAK/NIE 

10 Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną TAK/NIE 

11 Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną -  Ethernet 10/100/1000 

Mb – złącze RJ45, w zestawie kabel sieciowy cat 5e, o 

długości  min. 5 m  

TAK/NIE 

12 Porty/złącza Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

- 1 x DVI lub DP 

- 1 x HDMI, 

- 8 x USB w tym: min 2 x USB 3.0 z przodu obudowy 

oraz min. 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy  

- port szeregowy COM, 

- port sieciowy RJ-45,  

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu 

- porty dźwiękowe z tyłu obudowy: wejście liniowe, 

wyjście liniowe oraz wejście mikrofonowe 

- czytnik kart pamięci 

TAK/NIE 

13 Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY US 

Mysz przewodowa USB ze scrollerem   

TAK/NIE 

14 BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI TAK/NIE 

15 System 

operacyjny  

System operacyjny w wersji najnowszej dostępnej w 

momencie złożenia ofert, zgodny z opisem określonym 

w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję 

Nazwa systemu 

………………………… 

 

TAK/NIE 

http://www.cpubenchmark.net/
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instalacyjną najnowszego wydania systemu 

operacyjnego lub wskazać lokację zdalną 

umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny. 

Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania 

ograniczonych czasowo - demo, trial itp. W przypadku 

braku sterowników zintegrowanych z systemem 

operacyjnym wykonawca powinien dostarczyć nośnik 

zawierający sterowniki do poszczególnych 

podzespołów 

16 Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock TAK/NIE 

17 Gwarancja Min 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania 

sprzętu (on-site). Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w 

tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem 

reakcji w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia 

zgłoszenia 

TAK/NIE 

18 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia 

technicznego i informacji produktowej. Możliwość 

weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej 

zakupionego sprzętu Naprawy gwarancyjne urządzeń 

muszą być realizowane przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

TAK/NIE 

 
Monitor do zestawu komputerowego klasy PC- konfiguracja II 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Monitor 

 

Producent i model 

………………………………………………………………………………… 

1 
Matryca 

Panoramiczna, matowa, o przekątnej min 21,5 a max 

24 cali  

TAK/NIE 

2 Rozdzielczość Full HD (1920x1080) TAK/NIE 

3 Technologia LED IPS lub PLS TAK/NIE 

4 Wejścia Min. 2 – DVI (lub DP) oraz HDMI TAK/NIE 

5 Kontrast Min. 1 000 000:1 TAK/NIE 

6 Czas reakcji 

matrycy 

Max 6 ms. TAK/NIE 

7 
Okablowanie 

Kabel HDMI oraz DVI (lub DP) o dł. min. 1,8 m w 

zestawie 

TAK/NIE 

8 

Gwarancja 

Min 36 miesięcy 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – 

poniedziałek piątek w godz. 8-16 z czasem naprawy w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

Wykonawca na własny koszt zapewni transport 

urządzeń do i z serwisu – chyba że serwis będzie 

świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (on site). 

TAK/NIE 

 
 
C. Fabrycznie nowy przenośny zestaw komputerowy laptop + replikator portów  

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Laptop   Producent i model  

………………………………………………………………………………… 

1 Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem o 

wymiarze min. 15,6" o rozdzielczości Full HD 

TAK/NIE 
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(1920x1080) w technologii LED IPS, z powłoką anti-glare 

2 Zasilanie Zasilacz 110 -230 V, wykonany przez producenta 

Laptopa –  wtyk europejski; 

Bateria umożliwiająca pracę przez co najmniej 4 godz., 

Li-Ion  

TAK/NIE 

3 Komunikacja 

bezprzewodow

a 

Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci 802.11 b/g/n z 

możliwością wyłączenia z poziomu klawiatury, 

wewnętrzna (nie zajmująca portu USB) 

Moduł Bluetooth 

TAK/NIE 

4 Wyposażenie 

multimedialne 

Wbudowana kamera, wbudowane głośniki, wbudowany 

mikrofon, możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu 

na wewnętrznym wyświetlaczu oraz zewnętrznym 

urządzeniu wizualnym  

TAK/NIE 

5 Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach 

przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co 

najmniej 4373 pkt w teście PassMark CPU Mark, według 

wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net 

Producent i model 

procesora 

………………………… 

 

TAK/NIE 

6 Pamięć 

operacyjna 

min. 8GB RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB, min. 

2 sloty na moduły pamięci, z czego 1 wolny 

Ilość pamięci RAM  

………………………… 

 

TAK/NIE 

7 Dysk SSD Min 256GB, zawierający partycję RECOVERY 

umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego 

fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Wielkość SSD 

………………………… 

 

TAK/NIE 

8 Napęd 

optyczny 

Nagrywarka DVD +/-RW – zewnętrzna USB   TAK/NIE 

9 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną  TAK/NIE 

10 Audio Zintegrowana z płytą główną TAK/NIE 

11 Karta sieciowa Wewnętrzna  -  Ethernet 10/100/1000 Mb  TAK/NIE 

12 Porty/złącza Wymagana ilość  portów nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

- 1 x HDMI lub d-Sub; 

- min. 3 x USB w tym min. 2 porty USB 3.0; 

- port sieciowy RJ-45;  

- 1 x port słuchawek i 1 x port mikrofonu, lub 1 x port 

combo;  

- 1 x port SD; 

-  złącze stacji dokującej. 

TAK/NIE 

13 Klawiatura/ 

touchpad 

Klawiatura podświetlana w układzie QWERTY US  

z wydzieloną klawiaturą numeryczną 

Touchpad wielodotykowy 

TAK/NIE 

14 

System 

operacyjny  

System operacyjny w wersji najnowszej dostępnej w 

momencie złożenia ofert, zgodny z opisem określonym w 

Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję instalacyjną 

najnowszego wydania systemu operacyjnego lub 

wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na 

komputer lokalny. Zamawiający nie dopuszcza wersji 

oprogramowania ograniczonych czasowo - demo, trial itp. 

W przypadku braku sterowników zintegrowanych z 

systemem operacyjnym wykonawca powinien dostarczyć 

nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych 

podzespołów 

Nazwa systemu 

 

………………………… 

 

 

 

TAK/NIE 

 

15 Waga i 

wymiary 

Waga max 3,0 kg z baterią  TAK/NIE 

16 Gwarancja Min 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania TAK/NIE 
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sprzętu (on-site) Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w 

tygodniu – poniedziałek piątek w godz. 7-18 z czasem 

reakcji w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia 

zgłoszenia 

17 Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dostęp do aktualnych sterowników do urządzeń i 

podzespołów zainstalowanych w komputerze, 

realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub 

modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na 

dedykowanej przez producenta stronie internetowej.  

TAK/NIE 

 
Replikator portów 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Stacja dokująca Producent i model  

………………………………………………………………………………… 

1 Typ Stacja dokująca pasująca do laptopa w specyfikacji 

zamieszczonej powyżej 

TAK/NIE 

2 Porty Złącze D-Sub - 1 szt. 

Złącze DVI - 1 szt. 

Złącze DisplayPort - 1 szt. 

Złącze audio (wejście) - 1 szt. 

Złącze audio (wyjście) - 1 szt. 

Złącze USB 3.0 (standard) - 2 szt. 

Złącze RJ-45 - 1 szt. 

Złącze zasilania - 1 szt. 

Slot na linkę zabezpieczającą - 1 szt. 

TAK/NIE 

3 Zasilanie Zasilacz dostosowany mocą do zaoferowanej 

konfiguracji komputera przenośnego i stacji dokującej 

TAK/NIE 

4 Gwarancja 1) 36 miesięcy 

Możliwość zgłaszana awarii 5 dni w tygodniu – 

poniedziałek piątek w godz. 7-18 z czasem naprawy w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

Wykonawca na własny koszt zapewni transport 

urządzeń do i z serwisu – chyba że serwis będzie 

świadczony w miejscu użytkowania sprzętu (on site). 

TAK/NIE 

 
D. Osprzęt towarzyszący – nowe listwy antyprzepięciowe  
 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Listwa 

antyprzepięciowa 

Producent i model  

………………………………………………………………………………… 

1 Typ Listwa do ochrony komputerów klasy PC, 

drukarek laserowych i innych urządzeń 

informatycznych 

TAK/NIE 

2 Ilość gniazd 

zasilających 

5 szt. TAK/NIE 

3 Typ gniazd Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym TAK/NIE 

4 Wyłącznik  Tak TAK/NIE 

5 Zabezpieczenia  Układ filtrujący zakłócenia, Układ 

przeciwprzepięciowy 

TAK/NIE 

6 Bezpieczniki  10A/250V, Automatyczny TAK/NIE 

7 Długość kabla  5 m TAK/NIE 

8 Czas reakcji  Max 25 ns TAK/NIE 

9 Gwarancja 36 miesięcy TAK/NIE 
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E. Osprzęt towarzyszący – nowe głośniki komputerowe – 65 szt. 
 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Głośniki 

komputerowe 

Producent i model  

………………………………………………………………………………… 

1 Ilość głośników 2 w zestawie; TAK/NIE 

2 Długość kabla 1.5 m  TAK/NIE 

3 Zakres regulacji Regulacja głośności , Regulacja tonów TAK/NIE 

4 Moc głośników RMS 

[W] 
3  

TAK/NIE 

5 Łączna moc 

głośników RMS [W] 
6  

TAK/NIE 

6 Podłączenie mini Jack (3.5 mm) TAK/NIE 

7 Gwarancja 36 miesięcy TAK/NIE 

 
F. Osprzęt towarzyszący – nowe zasilacze UPS – 10 szt. 

 

LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU/ 

WYMAGANIA MINIMALNE 

SPEŁNIA TAK/NIE 

(niepotrzebne 

skreślić) 

0 Zasilacz UPS Producent i model  

………………………………………………………………………………… 

1 Ilość gniazd  

z podtrzymaniem 

napięcia 

3 

TAK/NIE 

2 Moc 700 W TAK/NIE 

3 Moc pozorna 1200 VA TAK/NIE 

4 Gniazda sieciowe 

IEC320 C13  
4 

TAK/NIE 

5 Napięcie wejściowe   220 V (+/- 25%)  TAK/NIE 

6 Napięcie wyjściowe   220 V (+/- 10%)  TAK/NIE 

7 

Zabezpieczenia  

Przeciwzwarciowe, przed głębokim 

rozładowaniem baterii , przed przeładowaniem 

baterii , przepięciowe 

TAK/NIE 

8 Złącza 

komunikacyjne  
1x USB 

TAK/NIE 

9 Gniazda 

zabezpieczające linie 

danych RJ-11 

2  

TAK/NIE 

10 Załączone 

wyposażenie  

Płyta CD z oprogramowaniem, przewód USB , 

przewód zasilający , zapasowy bezpiecznik 

TAK/NIE 

11 Czas przełączania  10 milisekund  TAK/NIE 

12 Gwarancja 36 miesięcy TAK/NIE 

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

proceduralną - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, w tym ze SIWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  
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4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
niniejszej procedury stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich 
pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami oraz publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ........................................................................................................................., 
e-mail: ………………..……...........................…   tel./fax: ..................................................... 
 

8. Następujące części zamówienia publicznego:  
 
1) ........................................................................................................................................ 

 

2) ........................................................................................................................................ 
 
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (imię nazwisko, nazwa i 
siedziba): 
 
1) ........................................................................................................................................ 

 

2) ........................................................................................................................................ 
 
 

9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

..........................      ...................................................... 

miejscowość, data      pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na wybór dostawcy sprzętu informatycznego 
na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu 

 

 

działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Prawidłowość poniższych oświadczeń, potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 

wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 

 

Oświadczam1) , że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

 
 
 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam 2) , że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt……… lub art. 24, ust. 5, pkt 2 i 4, ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:   
 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………

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

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

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

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

 

 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 
 
 
………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
UWAGA: 
1), 2) – należy podpisać właściwą cześć Oświadczenia  
 



 32 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zawarta w dniu …………………………………2017 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Szkoła 
Podstawowa nr 22, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 143, 54-062 Wrocław,  
w imieniu i na rzecz której działa Jarosław Wojna - Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa 
nr …………… z dnia ……………………. roku 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę wybór dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły 
Podstawowej nr 22 we Wrocławiu - w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży  

i przeniesienia na Zamawiającego, własności sprzętu informatycznego, natomiast 
Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zakupionych rzeczy oraz zapłacenia 
Wykonawcy umówionej ceny. 

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.  
3. Rodzaj oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy 

stanowiących załącznik do niniejszej umowy.  
4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

 
1) Dostawę wyspecyfikowanych urządzeń, własnym, przystosowanym do tego celu 

środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego; 
2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie przedmiotu dostawy w 

pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
5) Przeprowadzenie testów i pierwszego uruchomienia  

 

5. Wykonawca obejmie przedmiot Umowy gwarancją na zasadach określonych w Umowie.  

§ 2 
 
1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem, montażem i instalacją nastąpi do dnia 23 

sierpnia 2017 r. 
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby 

Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy. 
3. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy przedłoży osobom, o których 

mowa w § 9, odpowiedzialnym za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, 
Harmonogram dostaw. Zmiana Harmonogramu dostaw wymaga zgody osób, o której 
mowa w zdaniu pierwszym. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność realizowanych dostaw  
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa – w szczególności w zakresie 
wymaganych prawem dopuszczeń, zezwoleń i certyfikatów jakimi muszą 
charakteryzować się dostarczane urządzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, zgodnie 
z ofertą i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość 
i terminowość wykonania Umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na otwarcie jednostek centralnych wybranych stacji 
roboczych w celu stwierdzenia czy ich konfiguracja odpowiada złożonej ofercie - o ile 
stwierdzenie tego nie będzie możliwe za pośrednictwem firmware'u stacji roboczej lub 
BIOSu. 

7. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających 
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia 
i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców 
i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były 
działania, względnie uchybienia, jego własne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Umowy przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz stosowne 
uprawnienia. 

§ 3 
 
1. Wszelkie koszty prac montażowych i instalacji leżą po stronie Wykonawcy i zamykają się 

w kwocie określonej w § 4 ust. 1. 
2. Z odbioru dostawy oraz odbioru prac montażowych zostanie sporządzony protokół, który 

powinien być podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany protokół 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie lub wykona prace montażowe i instalacyjne w 
sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu 
ich wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Wykonawca może od umowy odstąpić albo powierzyć usunięcie 
wad lub dalsze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy 
odstąpić, jeżeli wady będą istotne. Jeżeli wady nie będą istotne, Zamawiający zażąda 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do wnioskowania o wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac 
jako wadliwych. 

6. Potwierdzenie usunięcie wad będzie miało formę protokołu podpisanego przez obie 
strony bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT. 

§ 4 
 
1. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ………………............ zł brutto (słownie: 
………………………………….).  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy, wskazany na 
wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

3. Do faktury Wykonawca dołączy w formie pisemnego załącznika wykaz dostarczonego 
sprzętu z cenami jednostkowymi poszczególnych urządzeń. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do 
obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 
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§ 5 
 
1. Wykonawca udziela …..  - miesięcznej gwarancji na całość dostawy. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 

3, ust. 2 niniejszej umowy. 
3. W przypadku ujawnienia się wad w przedmiocie dostawy lub wykonanych pracach 

montażowych Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając mu 
równocześnie termin na wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych.  

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie, o których mowa w § 3 
ust. 1, są wolne od wad, zgodne z dokumentacją techniczną, a warunki gwarancji są 
jednolite dla całej dostawy. 

5. Wykonawca gwarantuje poprawność działania sprzętu i oprogramowania od daty 
podpisania Końcowego protokołu odbioru przez okres wskazany w ust. 1. 

6. Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta oraz 
wymaganiami określonymi w Umowie i załącznikach do niej nieprawidłowe działania 
wszystkich dostarczonych urządzeń, ich elementów oraz oprogramowania, powodujące 
niemożność korzystania z nich lub utrudnienia w korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem. 
Usunięcie wady polega na przywróceniu pełnej sprawności lub na wymianie urządzenia, 
jego elementu lub oprogramowania. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych przeglądów serwisowych i konserwacji 
sprzętu, jeśli są one wymagane przez producenta, oraz do napraw sprzętu przez 
oferowaną sieć serwisową. Nieodpłatność obejmuje zarówno robociznę jak i uszkodzone 
lub zużyte części zamienne. 

8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z ust. 
7,  Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie lub zlecić 
wykonanie naprawy osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

9. Wykonawca na własny koszt zapewni transport urządzeń do serwisu i z serwisu o ile 
naprawa gwarancyjna nie jest świadczona w siedzibie Zamawiającego. 

10. Gwarancja obejmuje bezpłatną aktualizację BIOS-u, oprogramowania sprzętowego oraz 
sterowników w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 

11. Zapisy karty gwarancyjnej, jeśli jest zastosowana, sprzeczne z postanowieniami Umowy i 
załączników do Umowy są nieważne. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania uszkodzonego dysku HDD lub innych 
nośników danych w przypadku braku możliwości elektronicznego usunięcia 
zarejestrowanych na nim danych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy o nie gorszych parametrach 
w przypadku niewykonania naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia wady sprzętu po wykonaniu 
trzech napraw dotyczących tego samego sprzętu. 

14. Usunięcie wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. 
Wszystkie koszty związane z usunięciem wady w szczególności koszty serwisu, 
transportu, naprawy oraz dostawy sprawnego urządzenia, akcesoriów bądź 
oprogramowania obciążają Wykonawcę. 

15. Zamawiający może dokonać rozbudowy lub modyfikacji sprzętu bez utraty uprawnień 
wynikających z usług gwarancyjnych. 

16. Zgłaszanie napraw gwarancyjnych będzie odbywało się poprzez e-mail, telefonicznie lub 
fax na dane kontaktowe Wykonawcy podane poniżej: 

a) adres/y e-mail: ……………………………….. 
b) numer/y telefonu: ……………………………. 
c) numer/y faxu: ……………………………….. 

17. Strony postanawiają, że rękojmia za wady wynosi 36 miesięcy od daty podpisania 
Końcowego protokołu odbioru. 

18. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. 
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§ 6 
 
W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne: 
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 2 % całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 
1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad prac 

montażowych - w wysokości 0,3 %, wartości całości wynagrodzenia umownego 
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 0,3 %, wartości 
całości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2 
% wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 
 

1) Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania dostaw lub 
wykonywanie ich z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym 
dniu; 

2) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym 
po dniu dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
5. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, 

zostanie on do tego wezwany pisemnie przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty kary umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania o  którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być 
wpłacona na rachunek Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku 
niedokonana płatności w wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia 
wierzytelności z faktury Wykonawcy za wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z 
ustawowymi odsetkami.  

§ 7 
 
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych 
zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu 
dotyczącego w szczególności: 
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1) Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku zmian terminowych w 
harmonogramie pracy Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od 
Wykonawcy. 

2) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
3) Przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

 
§ 9 

 
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Koordynatorami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą: ze strony 

Zamawiającego: 
  

1) …………………. - tel. ………………., e-mail: …………………………. 

2) …………………. - tel. ………………., e-mail: …………………………. 

 
ze strony Wykonawcy:  
 

1) ………………….. - tel. ………………, e-mail: ………………………..…  

 

3. Osoby, o których mowa w ust. 5 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw 
i terminów związanych z realizacją przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że związane są 
warunkami ustalonymi w Umowie, w tym do odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie 
o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, 
w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego,  
likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej 
działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu  
upadłości – następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego niezwłocznie udzieli Zamawiającemu wszelkich 
informacji i danych o stanie zrealizowania Umowy. 

6. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia  
przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, 
a zgłoszonych na piśmie przez Wykonawcę. Brak pisemnej informacji Wykonawcy 
o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, 
leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za 
wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę 
od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego albo 
kwestionowania zasadności naliczenia kar umownych za opóźnienie lub  
niezrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie  lub w sposób należyty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania w trakcie realizacji Umowy z usług 
osób trzecich celem prowadzenia ciągłej lub wycinkowej kontroli realizacji przedmiotu 
Umowy na poziomie zarządczym oraz na poziomie wykonawczym. Koszty związane 
z powyższymi usługami kontrolnymi świadczonymi przez osoby trzecie ponosi  
Zamawiający. Osobie posiadającej pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych 
i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty  
prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. 
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§ 10 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

ZAMAWIAJACY     WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA 
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  

 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 
dostawcy sprzętu informatycznego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu – 
przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw (na przestrzeni 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert) związanych przedmiotem zamówienia: 
 
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1      

 
 
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
1. .................................................. 

 
 
 
 
......................................       ................................................... 
  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 24 UST. 11 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

 

Ja.................................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

 
 

reprezentując:  

 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .. . .. . . .. . 

 

 Adres: ulica.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

 

kod... .. . .. . 

 

miejscowość.... . .. . .. . .. ... .. . .. . . 

 

oświadczam: 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy PZP.  
 
 
......................................       ...................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
PZP, dlatego też zgodnie z art. 24 ust. 11, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

kod . . . . . . . 
. .  

miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

2. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

kod . . . . . . . 
. .  

miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

 

Prawidłowość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 
 
 
 
......................................       ................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 
UWAGA ! 

Należy podpisać właściwą część oświadczenia i złożyć je nie w ofercie, tylko w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://sp22.edupage.org/text38/, informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacje podane do publicznej wiadomości w trakcie 
procedury otwarcia ofert) 


