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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58 

54-436 Wrocław 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej 

także „ustawą Pzp”. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie 

nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) 16 szt. notebooków dla uczniów 

(z oprogramowaniem) – dalej „komputery” – na potrzeby pracowni fizycznej. Wszystkie komputery 

muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz 

identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, 

(fabrycznie zainstalowanego przez producenta komputera), nieużywanego oraz nieaktywowanego 

nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Przez podłączenie i skonfigurowanie notebooków należy rozumieć uruchomienie każdego notebooka 

w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. 

Opis szczegółowy: 

a) fabrycznie nowe komputery, 

b) przekątna ekranu 15,6”, 

c) LAN 10/100/1000 Mbps, 

d) wydzielona klawiatura numeryczna, 

e) podświetlana klawiatura (białe podświetlanie klawiatury), 

f) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 

g) rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD), 

h) typ dysku twardego: SSD – min. 128 GB, 

i) pamięć RAM – min. 8 GB, 

j) ekran matowy, 

k) system operacyjny z licencją: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub równoważny*. Klucz 

produktu do zainstalowanego systemu operacyjnego powinien być widoczny na specjalnej 

nalepce umieszczonej na obudowie komputera. Zamawiający dopuszcza zamiast klucza 

produktu umieszczonego na nalepce na obudowie komputera partycję recovery, która 

umożliwia odzyskanie systemu, jednak pod warunkiem, że jest to partycja utworzona przez 

producenta sprzętu. 

*Parametry równoważności: pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 

Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012; zarządzanie komputerami poprzez Zasady 

Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. Pełna obsługa ActiveX. 

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 

i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 

l) Oprogramowanie: 

Pakiet biurowy Microsoft Office 2016 PL z licencją lub równoważny* 

* Parametry równoważności: Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. 
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Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych 

opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania 

zakupionego produktu. 

Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta 

systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji 

oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej 

w okresie co najmniej 5 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja 

pochodziły od tego samego producenta. 

Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji 

przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani 

konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę 

odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie 

dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby 

zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie 

trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza 

kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do 

nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. 

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

1) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

2) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych 

3) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 

Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu 

systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we 

wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania 

go o ponowne uwierzytelnienie się. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych 

w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

2) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 

Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U.05.212.1766) 

3) umożliwia wykorzystanie schematów XML 

4) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 z późn. zm.) 
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3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

szkoły oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do 

właściwych odbiorców (uczniów). 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy) 

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

1) Edytor tekstów 

2) Arkusz kalkulacyjny 

3) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

4) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

5) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami), 

7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

1) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego 

w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

2) Wstawianie oraz formatowanie tabel 

3) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 

4) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) 

5) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 

6) Automatyczne tworzenie spisów treści 

7) Formatowanie nagłówków i stopek stron 

8) Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

9) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 

10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

11) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 

12) Wydruk dokumentów 

13) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących 

z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną 

14) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft 

Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów 

i atrybutów dokumentu 

15) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

16) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 

umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze 

bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów 

Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie 

z obowiązującym prawem. 

17) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 

(kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym 
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dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami 

obowiązującego w Polsce prawa. 

18) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 

umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze 

i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach 

Normatywnych i Prawnych. 

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

1) Tworzenie raportów tabelarycznych 

2) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 

3) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

4) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

5) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 

Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową 

i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

6) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 

oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

7) Wyszukiwanie i zamianę danych 

8) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

9) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

10) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

11) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

12) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

13) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z 

uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. 

14) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji 

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

1) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

2) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

3) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

4) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

5) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

6) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

7) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych 

i wideo 

8) mieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

9) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym 

10) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
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11) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 

monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

12) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

1) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

2) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 

biuletynów, katalogów. 

3) Edycję poszczególnych stron materiałów. 

4) Podział treści na kolumny. 

5) Umieszczanie elementów graficznych. 

6) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 

7) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

8) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

9) Wydruk publikacji. 

10) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 

kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

1) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

2) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych 

i bezpiecznych nadawców 

3) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 

4) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 

5) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 

6) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 

7) Zarządzanie kalendarzem 

8) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

9) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

10) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 

11) Zarządzanie listą zadań 

12) Zlecanie zadań innym użytkownikom 

13) Zarządzanie listą kontaktów 

14) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

15) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

16) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego systemu 

operacyjnego oraz oprogramowania, poprzez weryfikacje oryginalności dostarczonego systemu oraz 

oprogramowania u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. 

3) W przypadku sprzętu komputerowego i oprogramowania, gdzie Zamawiający określił charakterystykę 

sprzętu lub oprogramowania poprzez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, 

a także normy dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktu równoważnego, a Wykonawca 

zaoferuje urządzenie/oprogramowanie równoważne ciężar wykazania równoważności leży po stronie 
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Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające 

równoważność pakietu oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego. 

Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który 

w sposób poprawny współpracuje z programami oraz z posiadanym środowiskiem sprzętowym 

Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem 

programów i środowiska sprzętowego Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje 

wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy produktu określonego w SIWZ. 

4) Okres gwarancji i serwisu. 

Na oferowany sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

30213100-6 Komputery przenośne 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Rozpoczęcie: W dniu podpisania umowy 

Zakończenie: nie później niż do 10.07.2017 r. 

V. Czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował wykonawców 

o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził dialogu technicznego. 

VI. Informacja o ofercie wariantowej / umowie ramowej / aukcji elektronicznej / przewidywanych 

zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie nakłada wymogu składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) 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. 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), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

— Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) 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); 
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3) 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; 

4) 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; 

5) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) 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; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) 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 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; 

9) 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; 

10) 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 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

12) 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. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 

5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d, 
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b) w ust. 2 pkt 4, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 5-9, może przedstawić dowody 

na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia 

temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. 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. 

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. 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 podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający, w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców 

(ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich 

wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym 

dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy. 

8. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

9. 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, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, 

przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

1) Adres/siedziba: 

Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: Renata Kożuszek 

XI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. 

3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby 

oraz numer NIP. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem 

treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

2) Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej 

jej odczytanie przed terminem otwarcia. 

3. Zawartość oferty. 

1) Treść Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające w swojej treści 

sposób realizacji zamówienia jak też zakres zobowiązania wykonawcy. 

2) Karta katalogowa oferowanego komputera. 

3) Zamawiający, na podstawie prawnej art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w miejscu: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław - sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 28.06.2017 r. do godz. 10.00 

Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed terminem 

otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej tak, aby 

jednoznacznie nie dopuszczała jej ujawnienia przed terminem otwarcia. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 
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w dniu 28.06.2017 r. o godz. 10.15 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wskazanego w SIWZ. 

2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania i ukończenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty 

ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

3. Cenę ryczałtową oferty należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Sposób obliczenia ceny oferty. 

Cof = 16 x Cj 
gdzie: 

Cj – cena jednostkowa (łącznie z podatkiem VAT) za jeden komputer opisany w SIWZ 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

1) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według 

zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem 

w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
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XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający oceni oferty dla każdej Części oddzielnie. 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – P(C) – waga 60%, 

2) Zainstalowana pamięć RAM – P(G) - waga 20%. 

3) Zainstalowany dysk SSD – P(T) - waga 20% 

4. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 

Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = C of, min x 60 C of, bad 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych 

i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

5. Zasady oceny kryterium „Zainstalowana pamięć RAM” – P(G) 

Punkty za kryterium „Zainstalowana pamięć RAM" – maksymalnie 20 pkt – zostaną przyznane 

w następujący sposób: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaoferuje komputer z min. 8 GB RAM. 

Za zainstalowana pamięć 12 GB RAM do 16 GB RAM : 5 pkt 

Za zainstalowana pamięć równą lub większą niż 16 GB RAM: 20 pkt 

Oferta z zaoferowaną pamięcią RAM, mniej minimalnie wymagane 8 GB, zostanie odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

6. Zasady oceny kryterium „Zainstalowany dysk SSD” – P(T) 

Punkty za kryterium „Zainstalowany dysk SSD” – maksymalnie 20 pkt – będą przyznane odpowiednio w 

następujący sposób: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaoferuje komputer z min. 128 GB SSD. 

Za dysk SSD do 249 GB : 5 pkt 

Za dysk SSD od 250 GB do 480 GB : 10 pkt 

Za dysk SSD równy lub większy niż 480 GB: 20 pkt 

Oferta z zaoferowanym dyskiem SSD, mniejszym niż minimalnie wymagane 128 GB, zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

7. Ostateczna ocena punktowa: 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi (G) + Pi (T) 
gdzie: 

Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”. 

Pi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Zainstalowana pamięć RAM” 

Pi (T) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Zainstalowany dysk SSD” 
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8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej dla każdej Części. 

9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 

ceną. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające 

prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego 

imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają 

z oferty Wykonawcy. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

XVII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego/Wzór umowy 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego/Wzór umowy stanowią część II SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jeżeli: 

1) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie a zmiany 

postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 

2) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne. 

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy 

ramowej w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto 

by oferty innej treści, 

b) zmiana prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej umowy lub umowy ramowej na korzyść 

wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub 

umowy ramowej, 



Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców 

„Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)” 
15 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4. 

XX. Adres strony internetowej zamawiającego. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony 

prawnej. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 1. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej 

czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 4 zdanie drugie albo 

w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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Skarga 

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. 

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 

Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

XXII. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ 

Załącznikami*) do niniejszej SIWZ są: 

Załącznik nr 1.  Przykładowy wzór Oferty 

Załącznik nr 2.  Przykładowy wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału 

w postępowaniu – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3.  Przykładowy wzór oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia z 

postępowania – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

 

*) Są to przykładowe wzory i nie są do obowiązkowego stosowania. Wzory maja ułatwić złożenie oferty. 

Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści SIWZ. 

W przedstawionych wzorach, wymagana treść SIWZ, jest zawarta. 
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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa 

jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni 
cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16). 

 
 

OFERTA 
dla postępowania na dostawę pn.: „Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)”. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 

 

2. WYKONAWCA 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

Telefon*: ……………………………………………………………………………. 

FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający może przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

3. OFERTA: 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.: „Notebook dla uczniów 

(z oprogramowaniem)”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego 

zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian. 

2. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia (16 szt.), oferującej komputery 

oznaczone jako: ………………………………………………………………………………………………………………………, posiadające: 

a) fabrycznie nowe komputery TAK/NIE* 

b) przekątna ekranu 15,6” TAK/NIE* 

c) LAN 10/100/1000 Mbps TAK/NIE* 

d) wydzielona klawiatura numeryczna TAK/NIE* 

e) podświetlana klawiatura (białe podświetlanie 
klawiatury) 

TAK/NIE* 

f) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac TAK/NIE* 
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g) rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) TAK, rozdzielczość oferowana: ………………………… 

h) typ dysku twardego: SSD – min. 128 GB TAK, dysk SSD …………………. GB 

i) pamięć RAM – min. 8 GB TAK, pamięć RAM: …………………………..GB 

j) ekran matowy TAK/NIE* 

k) system operacyjny z licencją TAK/NIE* 

l) oprogramowanie biurowe TAK: ……………………………………………… (nazwa) 

* - niepotrzebna skreślić 

wynosi: 

Cena oferty (łącznie z podatkiem VAT): ……………………………………………………………… 
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie 

ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Komputer ma zainstalowaną pamięć RAM: ………………….. GB 

5. Komputer ma zainstalowany dysk SSD o pojemności: ………………………… GB. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia, zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: 

Część zamówienia: …………………………………………………………………………………………… 

Firma podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………… 

Część zamówienia: …………………………………………………………………………………………… 

Firma podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………… 

* - Zapis realizuje postanowienie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. 

81. Informuję Zamawiającego, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

82. Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego i wskazuję: 

1) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania: ………………………………………………………, 

2) wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………. 

UWAGA: powyższa treść pkt 5 realizuje wymóg informacyjny wynikający z zapisów art. 91 ust. 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Jeżeli wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, to Wykonawca 

pozostawia treść punktu 81 i wykreśla punkt 82, czyli informację o możliwości powstania obowiązku 

podatkowego. 

W przeciwnym przypadku wypełnia 82, czyli informację o możliwości powstania obowiązku 

podatkowego i wykreśla 81 

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
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10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

11. W załączeniu przedkładamy kartę katalogową oferowanego komputera. 

 

 

 
 
 
 
 

(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego  
do reprezentacji wykonawcy) 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz 

Pełnomocnika): 

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

Adres: ..................................................................................... 

NIP: …………………………………................……………………………… 

FAX i e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ....................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………….……………………………………………….. 

(nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………………………………………………………. (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ. 

 

 

(miejsce, data)  (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

1. ………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot) 

w następującym zakresie: 

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

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

2. ………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot) 

w następującym zakresie: 

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

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

(miejsce, data)  (podpis) 
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WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz 

Pełnomocnika): 

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

Adres: ..................................................................................... 

NIP: …………………………………................……………………………… 

FAX i e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ....................................... 

 
OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………….……………………………………………….. 

(nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………………………………………………………. (oznaczenie zamawiającego), 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 

 

(miejsce, data)  (podpis) 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

(miejsce, data)  (podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

1. ………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot) 

2. ………………………………………………………………………. 
(wskazać podmiot) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

(miejsce, data)  (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

(miejsce, data)  (podpis) 
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