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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości
mniejszej niż 221.000 euro pn. DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI:
REKLAMY,

PROCESÓW

GRAFICZNYCH

I

FOTOTECHNIKI

W

RAMACH

PROJEKTU

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA – PROJEKTY
REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” (postępowanie znak DO-ZP.271.95.2018), na warunkach
określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
30
00
w poniedziałek od 7 do 16
30
30
od wtorku do czwartku od 7 do 15
30
00
w piątek od 7 do 15

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
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Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3.
3.1.

Przedmiot zamówienia.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do
pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
3.2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
3.3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania i dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub wszystkie zadania.
3.4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do:
1)
laboratorium organizacji reklamy - Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawę pomocy
dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona GóraZadanie I;
2)
pracowni procesów graficznych - Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawę pomocy
dydaktycznych do pracowni procesów graficznych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra - Zadanie II;
3)
pracowni fototechniki - Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawę pomocy dydaktycznych
do pracowni fototechniki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej
Górze ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra – Zadanie III;
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.5. do SIWZ.
3.6. Przedmiot zamówienia należy wycenić w oparciu o Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr
I.3a – I.3c do SIWZ (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub wszystkie zadania).
3.7. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne gwarancji na okres minimum
24 miesiące od dnia realizacji dostawy.
3.8. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt
i własnym staraniem
3.10. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł;
3.11. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
1)
36.16.21.10 – 9 - sprzęt dydaktyczny;
Dodatkowe kody:
1)
39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne;
2)
38.65.00.00-6 – sprzęt fotograficzny.
4.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: do 30 dni roboczych od dnia
podpisania umowy pod warunkiem, że Wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu
realizacji zadania - skrócenie okresu wykonania zadania podlega punktacji zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.

5.

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
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5.1.

1)
a)

b)
c)
d)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)
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Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art.
24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
wykonawca będący 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. 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);
wykonawca, 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 5.2.1) SIWZ;
wykonawca, 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;
wykonawca, 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 selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawca, 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;
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawca, 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;
wykonawca, 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;
wykonawca 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);
wykonawca, 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;
wykonawca 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
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5.2.
5.3.
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maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w pkt 7.1.2) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.

6.

Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców: Zamawiający nie określa warunków
udziału w postępowaniu, w związku z czym nie zachodzą okoliczności określone w art. 22a
ustawy pzp.

7.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia
z wymaganiami Zamawiającego:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do
SIWZ;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
wypełniony i podpisany Formularz cenowy, stanowiący załączniki nr I.3a – I.3c do SIWZ
(zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub wszystkie zadania).
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 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) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności wg załącznika nr III.1 do SIWZ;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ;
UWAGA:

7.1.
1)
2)
3)
4)
7.2.

1)

7.3.
1)

2)

3)

7.4.
1)

Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
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2)

3)

7.5.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.
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pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie bip.zielonagora.pl informacji z
sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono
tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.4. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione.
Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
Forma dokumentów i oświadczeń:
Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału,
z zachowaniem pkt 9.2. SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ;
Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy składa się w oryginale.
Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na
każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, lub ich upełnomocnionych
przedstawicieli.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych
w pkt 9.5. SIWZ.
Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele
odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ich
dotyczących.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
11.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

a)
b)

Cena oferty:
cena oferty dla zadania I, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.1.1.
w załączniku nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony
w oparciu o Formularz cenowy zawarty w załączniku nr I.3a. do SIWZ z uwzględnieniem
postanowień pkt 3 SIWZ;
cena oferty dla zadania II, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.2.1.
w załączniku nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu
o Formularz cenowy zawarty w załączniku nr I.3b.do SIWZ z uwzględnieniem postanowień pkt
3 SIWZ;
cena oferty dla zadania III, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.3.1.
w załączniku nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu
o Formularz cenowy zawarty w załączniku nr I.3c. do SIWZ z uwzględnieniem postanowień pkt
3 SIWZ;
wartość brutto poszczególnych Formularzy cenowych stanowiących załącznik nr I.3a – I.3c do
SIWZ należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostek miary i ich cen jednostkowych
brutto, uwzględniających należny podatek VAT (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno,
dwa lub wszystkie zadania);
cena oferty oraz wartości podane w Formularzach cenowych stanowiących załącznik nr I.3a –
I.3c do SIWZ, muszą być wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania
umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.13) SIWZ;
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującej
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania
wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego
(tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania
dotyczy Zamawiającego);
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015 r. poz. 2008 z późn.
zm.). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym
mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą
umów ze zleceniobiorcami
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wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ;
11) cena oferty podana w załączniku nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
12) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.
poz. 710 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku nr I.1 do SIWZ;
13) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim 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.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2)
każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3.1) – 7.3.3) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów;
4)
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
5)
wypełniając formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące
się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;
6)
w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
13.
1.

2.

3.

Podwykonawstwo:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm).
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez
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Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami.
14. Zamówienia na dodatkowe dostawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - oferty składać można
w odniesieniu do wszystkich części - zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub wszystkie
zadania.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20.
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Sposób przygotowania ofert:
oferta sporządzona według załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22.

Ogląd miejsca zamówienia: nie dotyczy.

23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty
realizowane poza formułą ZIT””
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 15 października 2018 r. ”
26.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

27.
1)

2)

Składanie ofert:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia
15 października 2018 roku do godz. 10:00;
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 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 przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”..
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28.
1)
2)
3)

4)

5)

29.
1)
2)
3)

4)
a)
b)
c)

5)

6)
7)

8)

9)
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Otwarcie ofert:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 15 października 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej bip.zielonagora.pl;
w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.
Tok oceny złożonych ofert:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów,
o których mowa w 7.1.1) i 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ;
po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.9)
SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3 SIWZ.
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, który nie złożył wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia i/lub
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do
złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez
siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
31. Kryteria oceny ofert:
Ocenie podlegać będą oferty częściowe - na każde zadanie (część) osobno. Oferty niepodlegające
odrzuceniu oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C” - 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie:

Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”

Oceniając ofertę w kryterium „C” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty podaną przez
Wykonawcę odpowiednio w pkt 2.1.1, pkt 2.2.1 lub 2.3.1 formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do
SIWZ).
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.

2. skrócenie terminu realizacji zamówienia „T” - 40%
Zamawiający wymaga realizacji dostawy pomocy dydaktycznych w terminie do 30 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w przypadku skrócenia terminu realizacji
zamówienia wg następującej zasady:
a) skrócenie terminu dostawy o od 1 dnia roboczego do 4 dni roboczych: 10 pkt.
b) skrócenie terminu dostawy o od 5 dni roboczych do 8 dni roboczych: 20 pkt.
c) skrócenie terminu dostawy o 9 i więcej dni roboczych: 40 pkt.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.
W przypadku nie podania formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium,
podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0
pkt w niniejszym kryterium.
32.
1.

2.

3.

Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (dla
poszczególnych zadań) - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „T” w oparciu o podane
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2.
SIWZ.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „T”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą
cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (dla poszczególnych zadań) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia
aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
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4.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 32.1. oraz 7.2. SIWZ, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

33.
1.

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a
ustawy pzp.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

2.
3.

4.

34.
1.
b)
c)

2.
a)

b)

c)
3.

35.
1)
2)
a)
b)
3)
a)

Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą (dla poszczególnych części) ofertę złożoną przez
Wykonawcę,:
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i
prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano z
niewystarczające;
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra
(bip.zielonagora.pl).
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
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w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

36.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

37.
1)

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub
rar;
w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem;
Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;

2)

3)

4)

5)
6)

7)
38.
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
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osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Beata Żuchowska w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 408 w siedzibie
Zamawiającego;
pytania należy kierować na adres:
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

39.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną
część;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

40. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który 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 określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
1)
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2)
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego;
e)
opisu przedmiotu zamówienia;
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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4)

odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5)
odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
c)
5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
d)
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6)
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
7)
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8)
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;
9)
w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;
41.2. Skarga do sądu:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2)
skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3)
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. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
4)
prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
5)
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 zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
6)
w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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44. Płatności częściowe:
Zasady i warunki płatności zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr I.4a –I.4c. do
SIWZ.
45.

Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich
zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr I.4a – I.4c. do SIWZ.

46.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail
abi@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z przepisów ustawy pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
2
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
a)
b)
c)
d)

9)
a)
b)
c)

1

skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
może
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
16
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47. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.

Podpisy członków komisji:
1. Jarosław Skorulski

- przewodniczący komisji

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

2. Agnieszka Witrylak

- sekretarz komisji

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

3. Halina Chomiak

- członek komisji

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

4. Krzysztof Woźniak

- członek komisji

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

5. Beata Żuchowska

- członek komisji

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

ZATWIERDZAM
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Wioleta Haręźlak
Zastępca Prezydenta

…………………………………
Zielona Góra, dnia 4 października 2018 r.
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ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI: REKLAMY, PROCESÓW
GRAFICZNYCH I FOTOTECHNIKI W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA – PROJEKTY
REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” (postępowanie znak DO-ZP.271.95.2018)

1. WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL …………………….……………….., KRS/CEiDG ………………………………….………
adres..........................................................................................................................................................
województwo ………………………………….
tel. .................................................... e-mail: ………………………………
REGON ........................................................

NIP .......................................................................
3

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem :

TAK

NIE

(adres do korespondencji ..............................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ……………………………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
4

1.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy :

2.1

dla Zadania I:

2.1.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik
nr I.3a do SIWZ, za cenę ryczałtową brutto ............................................................. złotych,
na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

3
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
4
informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ
18
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i podatek od towarów i usług:
5

w wysokości ……. % na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. …
6

ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
6

VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.1.2. skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do określonego pkt 4. SIWZ
o ……... (ilość) dni roboczych;

2.2

dla Zadania II:

2.2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik
4

nr I.3b do SIWZ, za cenę ryczałtową brutto ............................................................. złotych ,
na którą składa się:
a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
b) i podatek od towarów i usług:
5

w wysokości ……. % na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. …
6

ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
6

VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.2.2. skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do określonego pkt 4. SIWZ
o ……... (ilość) dni roboczych;

2.3

dla Zadania III:

2.3.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik
4

nr I.3c do SIWZ, za cenę ryczałtową brutto ............................................................. złotych ,
na którą składa się:
a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
b) i podatek od towarów i usług:

5

określić stawkę procentową
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.
710 z późn. zm.)
7
skreślić jeśli nie dotyczy
19
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5

w wysokości ……. % na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. …
6

ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
6

VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.3.2. skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do określonego pkt 4. SIWZ
o ……..... (ilość) dni roboczych.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

5.
1)

5)

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców :
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
(…)

6.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

7.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załączniki nr I.4a – I.4c do SIWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do
SIWZ;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
wypełniony i podpisany Formularz cenowy, stanowiący załączniki nr I.3a – I.3c do SIWZ
(zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub wszystkie zadania).

2)
3)
4)

1)
2)
3)

7
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4)

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

10.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
8
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

Ofertę sporządzono dnia ..........................

.............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

8

Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści
oświadczenia Wykonawca nie składa)
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ZAŁĄCZNIK NR I.2

O ŚWI ADCZ ENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”

ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
I.

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że nie

podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.3A- ZADANIE I
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
przedstawiam/ my:

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ I - Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy

Lp.

Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu

Jednostka
miary

Ilość

1.

Kalibrator

szt.

1

2.

Sztalugi na trzech nogach

szt.

15

3.

Sztalugi na stół

szt.

15

4.

Rysownice

szt.

15

5.

Linie metalowe do cięcia (przykładnice metalowe)

szt.

15

6.

Płyty typu kapa

szt.

20

7.

Karton

szt.

250

8.

Aparat fotograficzny (body) typu „bezlusterkowiec”

szt.

2

9.

Dodatkowe wyposażenie do aparatów fotograficznych

komplet

1

10.

Program komputerowy

szt.

1

Cena
jednostkowa
brutto /zł/

Wartość brutto
/zł/

Łączna cena brutto: …………….. zł

Końcowa wartość zamówienia (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ww.
Formularzem cenowym wynosi ....................................................................złotych

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.3B- ZADANIE II
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
przedstawiam/ my:

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ II - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni procesów graficznych
Jednostka
miary

Ilość

Bigówko - perforator o szerokości roboczej min. 450 mm do
końcowej obróbki materiałów graficznych do formatu A2
Falcarka do składnia papieru w formacie A3

szt.

1

szt.

1

szt.

1

4.

Laminator rolowy, szerokość folii min. 380 mm (Foliarka Laminator
Rolowy)
Laminator płaski do formatu A2

szt.

1

5.

Urządzenie do druku cyfrowego kolorowego do formatu A3

szt.

2

Urządzenie do druku wielkoformatowego kolorowego, do zadruku
na rolce i arkuszach
Drukarka 3d (obszar drukowania min 225x225x225 mm)

szt.

1

szt.

1

Skaner płaski A3 z modułem do skanowania materiałów
transparentnych
Aparat bezlusterkowy

szt.

2

szt.

3

szt.

2

szt.

2

12.

Obiektywy do aparatu bezlusterkowego 24-70 mm (kompatybilny
z aparatem opisanym z zamówieniu)
Obiektyw do aparatu bezlusterkowego 85mm (kompatybilny z
aparatem opisanym z zamówieniu )
Monitory komputerowe

szt.

10

13.

Stabilizator do aparatów bezlusterkowych z obiektywem 35 mm

zestaw

1

14.

Szafy metalowe z półkami

szt.

2

15.

Mobilna jednostka do projektowania i montażu

szt.

3

16.

Profesjonalny monitor graficzny

szt.

2

17.

Statyw

szt.

1

18.

Stabilizator 3-osiowy przeznaczony do aparatów fotograficznych

szt.

1

19.

Monitor podglądowy

szt.

1

Lp.
1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
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Urządzenie do krojenia druków - ploter tnący

szt.

1

szt.

1

22.

Gilotyna do papieru ze stojakiem długość cięcia: 710 mm
(profesjonalna, metalowa, z automatycznym systemem docisku
papier)
Ploter do wydruków reklamowych rolowy do A0

szt.

1

23.

Zszywacz podwójny broszurujący

szt.

1

Zszywacz długoramienny podwójny z możliwością zszycia arkusza
A3 w połowie długości
Bindownica A4 (metalowa, profesjonalna)

szt.

1

szt.

1

szt.

1

27.

Gilotyna do papieru - długość cięcia: 560 mm (profesjonalna,
metalowa, z automatycznym systemem docisku papier)
Wzornik barw (powlekany i niepowlekany)

szt.

2

28.

Klatka do aparatu, kompatybilna z opisanym aparatem w zamówieniu

szt.

1

29.

Lampa błyskowa (kompatybilna z aparatem)

szt.

2

30.

Przenośny rejestrator dźwięku

szt.

2

31.

Torba fotograficzna

szt.

3

32.

Kufer transportowy z kółkami, uchwytem i soft deck.

szt.

2

33.

Stacjonarne jednostki montażowe i projektanckie

szt.

10

20.
21.

24.
25.
26.

Łączna cena brutto: …….…….. zł

Końcowa wartość zamówienia (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ww.
Formularzem cenowym wynosi ....................................................................złotych

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.3C- ZADANIE III
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
przedstawiam/ my:

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ III - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fototechniki

Lp.

Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu

Jednostka
miary

Ilość

zestaw

1

1.

Powiększalnik z akcesoriami.

2.

Aparat cyfrowy wraz z obiektywem 23 mm f/2.0

szt.

1

3.

Aparat body

szt.

1

4.

Lustrzanka wraz z obiektywem

szt.

4

5.

Lustrzanka wraz z obiektywem 50 mm f/1.4 EF USM

szt.

1

6.

Obiektyw 50 mm f/1.8

szt.

1

7.

Obiektyw 24 mm f/2.8

szt.

1

8.

Obiektyw 35 mm f/2.0

szt.

1

9.

Obiektyw 70-300mm f/4.5-6.3G

szt.

1

10.

Obiektyw 17-50 mm f/2.8

szt.

1

11.

Elektryczny system zawieszenia na 4 tła + tła

zestaw

1

12.

Stół bezcieniowy

zestaw

1

13.

Statyw

szt.

2

14.

Obiektyw 55-200 mm f/3.5-4.8

szt.

1

15.

Skaner.

szt.

1

16.

Obiektyw 50 mm f/2.0

szt.

1

17.

Lampa błyskowa do aparatu z poz. 3

szt.

1

18.

Lampy błyskowe do aparatów z poz. 4

szt.

4

19.

Światłomierz

zestaw

2

20.

Drukarka

szt.

1
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Obiektyw 35 mm f/2.0

szt.

1

Łączna cena brutto: …………….. zł

Końcowa wartość zamówienia (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ww.
Formularzem cenowym wynosi ....................................................................złotych

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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ZAŁĄCZNIK NR I.4A – ZADANIE I

PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ….
zawarta w dniu ……………… 2018 roku. w Zielonej Górze pomiędzy:
MIASTEM ZIELONA GÓRA – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
NIP 973-100-24-58, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, z upoważnienia którego działa
Wioleta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………….
reprezentowanym przez:
…………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pomoce dydaktyczne do
Laboratorium Organizacji Reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
“Budowlanka” w Zielonej Górze ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia).

1.
2.

1.
2.
3.
4.

§2
TERMINY REALIZACJI
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się: ……………dni od dnia zawarcia umowy.
§3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego
wykonania czynności objętych umową.
Wykonawca oświadcza, że znane są mu cele i założenia projektu i że zobowiązuje się do ich
realizacji.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostawy osobie trzeciej, chyba że Zamawiający
wyrazi na to pisemną zgodę.
Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegać
bezpieczeństwa ludzi i mienia;
2) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, w pełnej zgodności z technologią i instrukcjami
producentów i dostawców materiałów oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia;
4) dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji
niniejszej umowy w tym:
Biuro Zamówień Publicznych
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1) za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek wykonywania
przedmiotu umowy;
2) za uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy przy okazji wykonywania przedmiotu
umowy;
3) za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi
lub przy udziale podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje
przedmiot umowy ;
4) za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów,
którymi się posługuje.
Wykonawca gwarantuje :
1) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach
lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich,
2) zgodność elementów dostawy, dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
3) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy,
4) niezmienność cen w okresie realizacji całości przedmiotu umowy,
5) na terenie obiektów w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego ładu i porządku,
przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych;
Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami i miejscem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ,
2) dostarczone w ramach realizacji umowy wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, w
pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie powystawowe i gotowe do użycia. Oferowany
towar spełnia
wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz posiada wymagane prawem atesty
PZH, deklaracje zgodności i certyfikaty CE
3) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w
niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z
których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy
oraz odpowiedzialność za utratę, braki w kompletowaniu lub uszkodzenie towaru do czasu odbioru
przez Zamawiającego.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy

§6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie netto nie większej niż …………… zł (słownie: ………………………..zł) plus
obowiązujący podatek …% VAT tj. ……zł, brutto: …..zł ( słownie:………………………zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia
brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według
obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie
przy realizacji niniejszej umowy w tym w szczególności: cenę poszczególnych pomocy i sprzętu
dydaktycznego, koszty transportu, koszty rozładunku, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania i
utylizacji opakowań, rozstawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego, montaż, podatki,
cła, pozostałe składniki cenotwórcze.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

1.

2.

§7
WARUNKI ODBIORU
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy do Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze ul. Botaniczna 50,
65-392 Zielona Góra.
Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego i o parametrach odpowiadających Zamawiającemu.
Przedmiot umowy realizowany będzie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed
przewidywanym terminem dostawy, telefonicznie i e-mailowo .
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, rozładunku, montażu przedmiotów
objętych zamówieniem na własny koszt i własnym transportem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego..
Przedmioty objęte zamówieniem muszą być zaopatrzone w instrukcje (jeżeli dana pomoc
dydaktyczna taką instrukcję posiada) i opisy techniczne umożliwiające wykorzystanie wszystkich
możliwości technicznych oraz w karty gwarancyjne. Wymieniona dokumentacja musi być w języku
polskim.
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji opakowań (kartony, folie, itp.) pozostałych po
rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt.
Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się na miejscu dostawy
wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Przejęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
podpisanego przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiającego oraz
przedstawiciela Szkoły.
Protokół z odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
§8
WADY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w przedmiocie umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu ma służyć. O
zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia braków i wad stwierdzonych podczas odbioru
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji w terminach określonych w § 10 i § 11.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone wyroby są fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych oraz że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu
roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko zamawiającemu z tytułu korzystania z
praw należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, licencji, patentów, wzorów
użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do pomocy dydaktycznych, jeżeli ich normalne
użytkowanie wymaga korzystania z tych praw.
2. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał zobowiązania
zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu zamawiającego,
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powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy wykonawca zawsze odpowiada, jak za działania
i zaniechania własne.
3. Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje atesty i dokumenty niezbędne do korzystania
z dostarczonych wyrobów będą sporządzone/przetłumaczone na język polski.
4. Przedmioty umowy muszą odpowiadać obowiązującym normom.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z obowiązującymi normami, w tym
Europejskiej Zgodności CE a także atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów
będzie wymagane prawem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 10
ODBIÓR
Zamawiający odbierze dostarczone wyroby, sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko
protokół bez uwag podpisany przez zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela
będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający sprawdzi dostarczone wyroby w obecności przedstawiciela wykonawcy, a w
przypadku stwierdzenia wad jakościowych, bądź braków ilościowych zgłosi wykonawcy
zastrzeżenia.
Wykonawca odbierze dostarczone wyroby nie spełniające warunków umowy na swój koszt, a w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie, dostarczy nieodpłatnie
wyroby wolne od wad.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub wad, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany na wyrób wolny od wad. W
takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach w 2 egz.,
po jednym dla każdej ze stron.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawione wyroby
nie odpowiadają opisowi zawartemu w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w
przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku 1, w 2 egz., po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, bez konsekwencji w postaci zarzutu
niewłaściwego wykonania umowy oraz bez prawa domagania się przez wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń finansowych z tego tytułu, w sytuacji gdy w dostawie będą znajdowały się uszkodzone
paczki / kartony; gdy towar nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy; gdy dostawa trafi pod niewłaściwy
adres; gdy dostawa będzie znacznie opóźniona w stosunku do umówionego terminu lub jej termin
nie został wcześniej uzgodniony; gdy pracownicy wykonawcy lub dostawca odmówią rozładunku,
ustawienia/złożenia/ montażu pomocy dostarczonego zamówienia we wskazanym przez
przedstawiciela zamawiającego miejscu.
§ 11
GWARANCJA
Na przedmioty niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres
minimum 24 miesięcy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja
udzielana przez producenta.
W przypadku, gdy termin gwarancji na przedmiot umowy wystawionej przez jego producenta jest
dłuższy niż 24 miesięcy gwarancja obejmuje okres dłuższy.
Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. W przypadku gwarancji producenta dłuższej niż gwarancja
Wykonawcy, okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady,
a datą jej usunięcia.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

31

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.95.9.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy w każdej
części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzenia naprawy przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku trzykrotnej naprawy pomocy / sprzętu dydaktycznego
(sumowane są naprawy dotyczące także różnych elementów) w okresie gwarancji wymienić pomoc
/ sprzęt dydaktyczny na nowy o równoważnych parametrach w terminie wskazanym przez
zamawiającego. W przypadku wymiany, o której mowa powyżej na nową, okres gwarancji
rozpoczyna bieg od daty wymiany.
8. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi wykonawca usunie zgłoszoną usterkę lub wymieni
wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego
przekazanego drogą e-mai na podany adres przez wykonawcę.
9. Zgłoszenie może nastąpić dowolnego dnia roboczego w godz. 8 – 15:00. Zgłoszenie składane
będzie pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail wykonawcy
10. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych wykonawca nie będzie obciążał
zamawiającego żadnymi kosztami, w tym w szczególności z tytułu zastosowanych części do
napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym,
nawet wtedy gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania
gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie
czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu to za wykonanie tych
czynności w okresie gwarancji odpowiada wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej
odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała z wyłącznej winy zamawiającego lub z
wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności .
12. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez wykonawcę , sprzeczne z warunkami
niniejszej umowy albo nakładające na zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy
nie wiążą zamawiającego.
13. Wszelkie konieczne dokumenty gwarancyjne należy wydać zamawiającemu w języku polskim.
14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie wskazanym w ust. 1
wyżej, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
15. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie usunie wad i braków w przedmiocie umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia
wykonania tych prac osobom trzecim i obciążenia ich kosztami Wykonawcę, bez konieczności
uzyskiwania upoważnienia sądowego.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§ 12
PŁATNOŚĆ
Wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotów umowy będzie wypłacone Wykonawcy po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
2) podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
3) prawidłowym wystawieniem faktury VAT.
Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Wykonawca wystawi fakturę w minimalnej szczegółowości: przedmiot umowy / ilość / cena netto /
stawka VAT / wartość brutto.
Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
Faktury należy wystawić na:
MIASTO ZIELONA GÓRA – Urząd Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22,
65-424 Zielona Góra,
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NIP 973-100-24-58
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przeniesienia w jakiejkolwiek formie i pod
jakimkolwiek tytułem praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji umowy na
rzecz osób trzecich.
8. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
przesunięcia transz finansowania projektu przez instytucję wdrażającą, termin zapłaty
wynagrodzenia może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
§ 13
OSOBY DO KONTAKTU
1.
Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej umowy są:
1) ze strony Wykonawcy: ……………………tel. ………………………., e-mail: ……………………
2) ze strony Zamawiającego: …………………, tel. …..., e-mail: ……………………
2.
Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
§ 14
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne. W
pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczenia kar oraz ich wysokość:
1) w przypadku niedostarczenia przedmiotu w terminie określonym w § 2 lub w przypadku
wymiany pomocy/ sprzętu dydaktycznego wadliwych na wolne od wad po terminie wskazanym
przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kar
umownych w wysokości równowartości 1% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości
równowartości 20% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
3. Wysokość kar umownych naliczonych wg treści § 14 ust. 2 nie może przekroczyć 20% wartości
umowy brutto, określonej w § 6 ust.1
4. Kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 2 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia
przysługującemu wykonawcy na podstawie noty księgowej wystawionej przez zamawiającego na
co wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku niemożliwości dokonania potrącenia z wynagrodzenia , kwoty kar umownych, o
których mowa w ust. 2 i 3 wykonawca ma obowiązek uregulować w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty księgowej wystawionej przez zamawiającego.
6. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

1.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej umowy i wadliwie
realizuje jej przedmiot,
3) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie wykona go w terminie.
4) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia
ponad 7 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
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5) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego
uzasadnienia i może nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o
wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
Strony zgodnie postanawiają, iż pomimo odstąpienia od umowy wyłączają obowiązek zwrotu tego
co w ramach umowy nawzajem sobie świadczyły.

§ 16
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane :
1) z powodu zaistnienia pomyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) w zakresie aktualizacji danych wykonawcy;
3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy;
4) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym,
5) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu i /lub
oprogramowania; w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę sprzętu i /lub
oprogramowania będącego przedmiotem umowy na inny o lepszych bądź takich samych
cechach, parametrach i funkcjonalności. Zmiana sprzętu i /lub oprogramowania nie może
spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków
realizacji umowy,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach.
7) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy;
8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
2. Strona powołująca się na okoliczność uzasadniającą zmianę postanowień Umowy, zobowiązana
jest powiadomić pisemnie drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7
dni od dnia jej zaistnienia, występując o dokonanie zmiany.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych
a) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. Zmiana taka wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
b) zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów. Zmiana taka może
być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu.
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§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa
jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej umowie, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 509 KC).
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje
roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od
chwili zgłoszenia roszczeń.
W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
którym mowa wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR I.4B – ZADANIE II

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ….
zawarta w dniu ……………… 2018 roku. w Zielonej Górze pomiędzy:
MIASTEM ZIELONA GÓRA – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
NIP 973-100-24-58, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, z upoważnienia którego działa
Wioleta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………….
reprezentowanym przez:
…………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pomoce dydaktyczne do Pracowni
Procesów Graficznych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ul.
Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia).

1.
2.

1.
2.
3.
4.

§2
TERMINY REALIZACJI
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się: ……………dni od dnia zawarcia umowy.
§3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego
wykonania czynności objętych umową.
Wykonawca oświadcza, że znane są mu cele i założenia projektu i że zobowiązuje się do ich
realizacji.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostawy osobie trzeciej, chyba że Zamawiający
wyrazi na to pisemną zgodę.
Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegać
bezpieczeństwa ludzi i mienia;
2) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, w pełnej zgodności z technologią i instrukcjami producentów
i dostawców materiałów oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia;
4) dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji
niniejszej umowy w tym:
1) za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek wykonywania przedmiotu umowy;
2) za uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy przy okazji wykonywania przedmiotu umowy;
3) za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi lub przy
udziale podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy ;
4) za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się
posługuje.
3. Wykonawca gwarantuje :
1) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach
lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich,
2) zgodność elementów dostawy, dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
3) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy,
4) niezmienność cen w okresie realizacji całości przedmiotu umowy,
5) na terenie obiektów w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego ładu i porządku,
przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych;
4. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami i miejscem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ,
2) dostarczone w ramach realizacji umowy wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, w
pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie powystawowe i gotowe do użycia. Oferowany
towar spełnia
wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz posiada wymagane prawem atesty
PZH, deklaracje zgodności i certyfikaty CE
3) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w
niniejszej umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z
których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy
oraz odpowiedzialność za utratę, braki w kompletowaniu lub uszkodzenie towaru do czasu
odbioru przez Zamawiającego.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy
§6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie netto nie większej niż …………… zł (słownie: ………………………..zł) plus
obowiązujący podatek …% VAT tj. ……zł, brutto: …..zł ( słownie:………………………zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia
brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według
obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie
przy realizacji niniejszej umowy w tym w szczególności: cenę poszczególnych pomocy i sprzętu
dydaktycznego, koszty transportu, koszty rozładunku, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania i
utylizacji opakowań, rozstawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego, montaż, podatki,
cła, pozostałe składniki cenotwórcze.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

1.

2.

§7
WARUNKI ODBIORU
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy do Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona
Góra.
Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego i o parametrach odpowiadających Zamawiającemu.
Przedmiot umowy realizowany będzie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed
przewidywanym terminem dostawy, telefonicznie i e-mailowo .
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, rozładunku, montażu przedmiotów
objętych zamówieniem na własny koszt i własnym transportem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego..
Przedmioty objęte zamówieniem muszą być zaopatrzone w instrukcje (jeżeli dana pomoc
dydaktyczna taką instrukcję posiada) i opisy techniczne umożliwiające wykorzystanie wszystkich
możliwości technicznych oraz w karty gwarancyjne. Wymieniona dokumentacja musi być w języku
polskim.
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji opakowań (kartony, folie, itp.) pozostałych po
rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt.
Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się na miejscu dostawy
wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Przejęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
podpisanego przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiającego oraz
przedstawiciela Szkoły.
Protokół z odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
§8
WADY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w przedmiocie umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu ma służyć. O
zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia braków i wad stwierdzonych podczas odbioru
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji w terminach określonych w § 10 i § 11.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone wyroby są fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych oraz że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu
roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko zamawiającemu z tytułu korzystania
z praw należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, licencji, patentów, wzorów
użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do pomocy dydaktycznych, jeżeli ich normalne
użytkowanie wymaga korzystania z tych praw.
2. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał zobowiązania
zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu zamawiającego,
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powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy wykonawca zawsze odpowiada, jak za działania
i zaniechania własne.
3. Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje atesty i dokumenty niezbędne do korzystania
z dostarczonych wyrobów będą sporządzone/przetłumaczone na język polski.
4. Przedmioty umowy muszą odpowiadać obowiązującym normom.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z obowiązującymi normami, w tym
Europejskiej Zgodności CE a także atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów
będzie wymagane prawem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 10
ODBIÓR
Zamawiający odbierze dostarczone wyroby, sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko
protokół bez uwag podpisany przez zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela
będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający sprawdzi dostarczone wyroby w obecności przedstawiciela wykonawcy, a w
przypadku stwierdzenia wad jakościowych, bądź braków ilościowych zgłosi wykonawcy
zastrzeżenia.
Wykonawca odbierze dostarczone wyroby nie spełniające warunków umowy na swój koszt, a w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie, dostarczy nieodpłatnie
wyroby wolne od wad.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub wad, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany na wyrób wolny od wad. W
takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach w 2 egz.,
po jednym dla każdej ze stron.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawione wyroby
nie odpowiadają opisowi zawartemu w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w
przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku 1, w 2 egz., po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, bez konsekwencji w postaci zarzutu
niewłaściwego wykonania umowy oraz bez prawa domagania się przez wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń finansowych z tego tytułu, w sytuacji gdy w dostawie będą znajdowały się uszkodzone
paczki / kartony; gdy towar nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy; gdy dostawa trafi pod niewłaściwy
adres; gdy dostawa będzie znacznie opóźniona w stosunku do umówionego terminu lub jej termin
nie został wcześniej uzgodniony; gdy pracownicy wykonawcy lub dostawca odmówią rozładunku,
ustawienia/złożenia/ montażu pomocy dostarczonego zamówienia we wskazanym przez
przedstawiciela zamawiającego miejscu.
§ 11
GWARANCJA
Na przedmioty niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres
minimum 24 miesięcy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja
udzielana przez producenta.
W przypadku, gdy termin gwarancji na przedmiot umowy wystawionej przez jego producenta jest
dłuższy niż 24 miesięcy gwarancja obejmuje okres dłuższy.
Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. W przypadku gwarancji producenta dłuższej niż gwarancja
Wykonawcy, okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia
wady, a datą jej usunięcia.
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Wykonawca oświadcza, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy w każdej
części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzenia naprawy przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku trzykrotnej naprawy pomocy / sprzętu dydaktycznego
(sumowane są naprawy dotyczące także różnych elementów) w okresie gwarancji wymienić pomoc
/ sprzęt dydaktyczny na nowy o równoważnych parametrach w terminie wskazanym przez
zamawiającego. W przypadku wymiany, o której mowa powyżej na nową, okres gwarancji
rozpoczyna bieg od daty wymiany.
W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi wykonawca usunie zgłoszoną usterkę lub
wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez
zamawiającego przekazanego drogą e-mai na podany adres przez wykonawcę.
Zgłoszenie może nastąpić dowolnego dnia roboczego w godz. 8 – 15:00. Zgłoszenie składane
będzie pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail wykonawcy
W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych wykonawca nie będzie obciążał
zamawiającego żadnymi kosztami, w tym w szczególności z tytułu zastosowanych części do
napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym,
nawet wtedy gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania
gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie
czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu to za wykonanie tych
czynności w okresie gwarancji odpowiada wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej
odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała z wyłącznej winy zamawiającego lub z
wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności .
Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez wykonawcę , sprzeczne z warunkami
niniejszej umowy albo nakładające na zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy
nie wiążą zamawiającego.
Wszelkie konieczne dokumenty gwarancyjne należy wydać zamawiającemu w języku polskim.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie wskazanym w ust. 1
wyżej, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie usunie wad i braków w przedmiocie
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje możliwość
zlecenia wykonania tych prac osobom trzecim i obciążenia ich kosztami Wykonawcę, bez
konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.
§ 12
PŁATNOŚĆ
Wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotów umowy będzie wypłacone Wykonawcy po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
2) podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
3) prawidłowym wystawieniem faktury VAT.
Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Wykonawca wystawi fakturę w minimalnej szczegółowości: przedmiot umowy / ilość / cena netto /
stawka VAT / wartość brutto.
Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
Faktury należy wystawić na:
MIASTO ZIELONA GÓRA – Urząd Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22,
65-424 Zielona Góra,
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NIP 973-100-24-58
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przeniesienia w jakiejkolwiek formie i pod
jakimkolwiek tytułem praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji umowy na
rzecz osób trzecich.
8. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
przesunięcia transz finansowania projektu przez instytucję wdrażającą, termin zapłaty
wynagrodzenia może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
§ 13
OSOBY DO KONTAKTU
Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej umowy są:
1) ze strony Wykonawcy: ……………………tel. ………………………., e-mail: ……………………
2) ze strony Zamawiającego: …………………, tel. …..., e-mail: ……………………
3.
Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
§ 14
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne. W
pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczenia kar oraz ich wysokość:
1) w przypadku niedostarczenia przedmiotu w terminie określonym w § 2 lub w przypadku wymiany
pomocy/ sprzętu dydaktycznego wadliwych na wolne od wad po terminie wskazanym przez
zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kar umownych w
wysokości równowartości 1% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości równowartości
20% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
3.Wysokość kar umownych naliczonych wg treści § 14 ust. 2 nie może przekroczyć 20% wartości
umowy brutto, określonej w § 6 ust.1
4.Kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 2 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia
przysługującemu wykonawcy na podstawie noty księgowej wystawionej przez zamawiającego na co
wykonawca wyraża zgodę.
5.W przypadku niemożliwości dokonania potrącenia z wynagrodzenia , kwoty kar umownych, o
których mowa w ust. 2 i 3 wykonawca ma obowiązek uregulować w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty księgowej wystawionej przez zamawiającego.
6.Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej umowy i wadliwie
realizuje jej przedmiot,
3) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie wykona go w terminie.
4) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia
ponad 7 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
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5) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego
uzasadnienia i może nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o
wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
Strony zgodnie postanawiają, iż pomimo odstąpienia od umowy wyłączają obowiązek zwrotu tego
co w ramach umowy nawzajem sobie świadczyły.
§ 16
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane :
z powodu zaistnienia pomyłki pisarskiej lub rachunkowej;
1) w zakresie aktualizacji danych wykonawcy;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy;
3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym,
4) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu i /lub
oprogramowania; w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę sprzętu i /lub
oprogramowania będącego przedmiotem umowy na inny o lepszych bądź takich samych
cechach, parametrach i funkcjonalności. Zmiana sprzętu i /lub oprogramowania nie może
spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków
realizacji umowy,
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach.
6) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy;
7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
2. Strona powołująca się na okoliczność uzasadniającą zmianę postanowień Umowy,
zobowiązana jest powiadomić pisemnie drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia, występując o dokonanie zmiany.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. Zmiana taka wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
2) zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów. Zmiana taka
może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej
Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa
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jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej umowie, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 509 KC).
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje
roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od
chwili zgłoszenia roszczeń.
W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
którym mowa wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR I.4C – ZADANIE III

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ….
zawarta w dniu ……………… 2018 roku. w Zielonej Górze pomiędzy:
MIASTEM ZIELONA GÓRA – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
NIP 973-100-24-58, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, z upoważnienia którego działa
Wioleta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………….
reprezentowanym przez:
…………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pomoce dydaktyczne do Pracowni
Fototechniki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ul.
Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia).

1.
2.

1.
2.
3.
4.

§2
TERMINY REALIZACJI
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się: ……………dni od dnia zawarcia umowy.
§3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego
wykonania czynności objętych umową.
Wykonawca oświadcza, że znane są mu cele i założenia projektu i że zobowiązuje się do ich
realizacji.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostawy osobie trzeciej, chyba że Zamawiający
wyrazi na to pisemną zgodę.
Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzegać
bezpieczeństwa ludzi i mienia;
2) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, w pełnej zgodności z technologią i instrukcjami
producentów i dostawców materiałów oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia;
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4) dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji
niniejszej umowy w tym:
1) za zniszczenia i szkody powstałe z winy Wykonawcy wskutek wykonywania przedmiotu umowy;
2) za uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy przy okazji wykonywania przedmiotu umowy;
3) za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi lub przy
udziale podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy ;
4) za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się
posługuje.
3. Wykonawca gwarantuje :
1) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach
lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich,
2) zgodność elementów dostawy, dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
3) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy,
4) niezmienność cen w okresie realizacji całości przedmiotu umowy,
5) na terenie obiektów w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego ładu i porządku,
przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych;
4. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami i miejscem wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ,
2) dostarczone w ramach realizacji umowy wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, w
pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie powystawowe i gotowe do użycia. Oferowany
towar spełnia
wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz posiada wymagane prawem atesty
PZH, deklaracje zgodności i certyfikaty CE
3) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w
niniejszej umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z
których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy
oraz odpowiedzialność za utratę, braki w kompletowaniu lub uszkodzenie towaru do czasu
odbioru przez Zamawiającego.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy
§6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie netto nie większej niż …………… zł (słownie: ………………………..zł) plus
obowiązujący podatek …% VAT tj. ……zł, brutto: …..zł ( słownie:………………………zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia
brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według
obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie
przy realizacji niniejszej umowy w tym w szczególności: cenę poszczególnych pomocy i sprzętu
dydaktycznego, koszty transportu, koszty rozładunku, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania i
utylizacji opakowań, rozstawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego, montaż, podatki,
cła, pozostałe składniki cenotwórcze.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
związanych z realizacją niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

§7
WARUNKI ODBIORU
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy do Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona
Góra.
Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego i o parametrach odpowiadających Zamawiającemu.
Przedmiot umowy realizowany będzie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed
przewidywanym terminem dostawy, telefonicznie i e-mailowo .
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, rozładunku, montażu przedmiotów
objętych zamówieniem na własny koszt i własnym transportem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego..
Przedmioty objęte zamówieniem muszą być zaopatrzone w instrukcje (jeżeli dana pomoc
dydaktyczna taką instrukcję posiada) i opisy techniczne umożliwiające wykorzystanie wszystkich
możliwości technicznych oraz w karty gwarancyjne. Wymieniona dokumentacja musi być w języku
polskim.
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji opakowań (kartony, folie, itp.) pozostałych po
rozładunku przedmiotów objętych zamówieniem, na własny koszt.
Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się na miejscu dostawy
wskazanym w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Przejęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
podpisanego przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiającego oraz
przedstawiciela Szkoły.
Protokół z odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

§8
WADY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w przedmiocie umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu ma służyć. O
zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
2. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia braków i wad stwierdzonych podczas odbioru
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji w terminach określonych w § 10 i § 11.
§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone wyroby są fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od
wad fizycznych i wad prawnych oraz że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu
roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko zamawiającemu z tytułu korzystania z
praw należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, licencji, patentów, wzorów
użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do pomocy dydaktycznych, jeżeli ich normalne
użytkowanie wymaga korzystania z tych praw.
2. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał zobowiązania
zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu zamawiającego,

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

46

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.95.9.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy wykonawca zawsze odpowiada, jak za działania
i zaniechania własne.
3. Wykonawca zapewnia, że wszelkie instrukcje atesty i dokumenty niezbędne do korzystania
z dostarczonych wyrobów będą sporządzone/przetłumaczone na język polski.
4. Przedmioty umowy muszą odpowiadać obowiązującym normom.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do
przedmiotu zamówienia odpowiedni certyfikat zgodności z obowiązującymi normami, w tym
Europejskiej Zgodności CE a także atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów
będzie wymagane prawem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 10
ODBIÓR
Zamawiający odbierze dostarczone wyroby, sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko
protokół bez uwag podpisany przez zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela
będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający sprawdzi dostarczone wyroby w obecności przedstawiciela wykonawcy, a w
przypadku stwierdzenia wad jakościowych, bądź braków ilościowych zgłosi wykonawcy
zastrzeżenia.
Wykonawca odbierze dostarczone wyroby nie spełniające warunków umowy na swój koszt, a w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie, dostarczy nieodpłatnie
wyroby wolne od wad.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub wad, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany na wyrób wolny od wad. W
takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach w 2 egz.,
po jednym dla każdej ze stron.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawione wyroby
nie odpowiadają opisowi zawartemu w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w
przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku 1, w 2 egz., po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, bez konsekwencji w postaci zarzutu
niewłaściwego wykonania umowy oraz bez prawa domagania się przez wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń finansowych z tego tytułu, w sytuacji gdy w dostawie będą znajdowały się uszkodzone
paczki / kartony; gdy towar nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy; gdy dostawa trafi pod niewłaściwy
adres; gdy dostawa będzie znacznie opóźniona w stosunku do umówionego terminu lub jej termin
nie został wcześniej uzgodniony; gdy pracownicy wykonawcy lub dostawca odmówią rozładunku,
ustawienia/złożenia/ montażu pomocy dostarczonego zamówienia we wskazanym przez
przedstawiciela zamawiającego miejscu.
§ 11
GWARANCJA
Na przedmioty niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres
minimum 24 miesięcy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja
udzielana przez producenta.
W przypadku, gdy termin gwarancji na przedmiot umowy wystawionej przez jego producenta jest
dłuższy niż 24 miesięcy gwarancja obejmuje okres dłuższy.
Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. W przypadku gwarancji producenta dłuższej niż gwarancja
Wykonawcy, okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady,
a datą jej usunięcia.
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6. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji przedmiotu umowy w każdej
części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przeprowadzenia naprawy przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku trzykrotnej naprawy pomocy / sprzętu dydaktycznego
(sumowane są naprawy dotyczące także różnych elementów) w okresie gwarancji wymienić pomoc
/ sprzęt dydaktyczny na nowy o równoważnych parametrach w terminie wskazanym przez
zamawiającego. W przypadku wymiany, o której mowa powyżej na nową, okres gwarancji
rozpoczyna bieg od daty wymiany.
8. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi wykonawca usunie zgłoszoną usterkę lub wymieni
wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego
przekazanego drogą e-mai na podany adres przez wykonawcę.
9. Zgłoszenie może nastąpić dowolnego dnia roboczego w godz. 8 – 15:00. Zgłoszenie składane
będzie pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail wykonawcy
10. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych wykonawca nie będzie obciążał
zamawiającego żadnymi kosztami, w tym w szczególności z tytułu zastosowanych części do
napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym,
nawet wtedy gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania
gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie
czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu to za wykonanie tych
czynności w okresie gwarancji odpowiada wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej
odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała z wyłącznej winy zamawiającego lub z
wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności .
12. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez wykonawcę , sprzeczne z warunkami
niniejszej umowy albo nakładające na zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy
nie wiążą zamawiającego.
13. Wszelkie konieczne dokumenty gwarancyjne należy wydać zamawiającemu w języku polskim.
14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie wskazanym w ust. 1
wyżej, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
15. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie usunie wad i braków w przedmiocie umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia
wykonania tych prac osobom trzecim i obciążenia ich kosztami Wykonawcę, bez konieczności
uzyskiwania upoważnienia sądowego.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§ 12
PŁATNOŚĆ
Wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotów umowy będzie wypłacone Wykonawcy po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
2) podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
3) prawidłowym wystawieniem faktury VAT.
Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Wykonawca wystawi fakturę w minimalnej szczegółowości: przedmiot umowy / ilość / cena netto /
stawka VAT / wartość brutto.
Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
Faktury należy wystawić na:
MIASTO ZIELONA GÓRA – Urząd Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22,
65-424 Zielona Góra,
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NIP 973-100-24-58
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przeniesienia w jakiejkolwiek formie i pod
jakimkolwiek tytułem praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji umowy na
rzecz osób trzecich.
8. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
przesunięcia transz finansowania projektu przez instytucję wdrażającą, termin zapłaty
wynagrodzenia może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
§ 13
OSOBY DO KONTAKTU
1. Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej umowy są:
1) ze strony Wykonawcy: ……………………tel. ………………………., e-mail: ……………………
2)
ze strony Zamawiającego: …………………, tel. …..., e-mail: ……………………
2. Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
§ 14
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne. W
pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczenia kar oraz ich wysokość:
1)
w przypadku niedostarczenia przedmiotu w terminie określonym w § 2 lub w przypadku
wymiany pomocy/ sprzętu dydaktycznego wadliwych na wolne od wad po terminie wskazanym przez
zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kar umownych w
wysokości równowartości 1% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2)
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości równowartości 20%
kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
3. Wysokość kar umownych naliczonych wg treści § 14 ust. 2 nie może przekroczyć 20% wartości
umowy brutto, określonej w § 6 ust.1
4. Kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 2 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia
przysługującemu wykonawcy na podstawie noty księgowej wystawionej przez zamawiającego na
co wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku niemożliwości dokonania potrącenia z wynagrodzenia , kwoty kar umownych, o
których mowa w ust. 2 i 3 wykonawca ma obowiązek uregulować w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty księgowej wystawionej przez zamawiającego.
6. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

1.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej umowy i wadliwie
realizuje jej przedmiot,
3) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie wykona go w terminie.
4) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia
ponad 7 dni nie mając na to zgody Zamawiającego,
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5) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego
uzasadnienia i może nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o
wystąpieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
Strony zgodnie postanawiają, iż pomimo odstąpienia od umowy wyłączają obowiązek zwrotu tego
co w ramach umowy nawzajem sobie świadczyły.

§ 16
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane :
1)
z powodu zaistnienia pomyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) w zakresie aktualizacji danych wykonawcy;
3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy;
4) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym,
5) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu i /lub
oprogramowania; w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę sprzętu i /lub
oprogramowania będącego przedmiotem umowy na inny o lepszych bądź takich samych
cechach, parametrach i funkcjonalności. Zmiana sprzętu i /lub oprogramowania nie może
spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków
realizacji umowy,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach.
7) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy;
8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
2. Strona powołująca się na okoliczność uzasadniającą zmianę postanowień Umowy, zobowiązana
jest powiadomić pisemnie drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7
dni od dnia jej zaistnienia, występując o dokonanie zmiany.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. Zmiana taka wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
2) zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów. Zmiana taka może być
dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa
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jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej umowie, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 509 KC).
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje
roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od
chwili zgłoszenia roszczeń.
4. W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
którym mowa wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

……………………………
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ZAŁĄCZNIK NR I.5 (załącznik nr 2 do umowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w
ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty
realizowane poza formułą ZIT”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do:
1) laboratorium organizacji reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
„Budowlanka” w Zielonej Górze ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra;
2) pracowni procesów graficznych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w
Zielonej Górze ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra;
3) pracowni fototechniki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra.
2. Zamawiający wymaga, aby:
1) Przedmiot umowy był fabrycznie nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach lub
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich;
2) Przedmiot umowy był zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uwaga
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez
Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące
ewentualne znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z
wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w
specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych,
funkcjonalnych, wizualnych, materiałowych, jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym
od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
„równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych
zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego
sprzętu równoważnego), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i
funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone
w niniejszym zamówieniu.
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CZĘŚĆ I - Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORGANIZACJI REKLAMY

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa wydatku
Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne

Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne
Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne
Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne
Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne
Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne
Laboratorium
Organizacji

Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu

Miejsce dostawy

Kalibrator, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Sprzęt:
− Czujnik pomiarowy – nie mniej niż 3-kanałowy sensor
− Technologia wykonania filtra – Film
− Kalibracja kolorymetryczna
− Szybkość pomiaru – Standardowa
Oprogramowanie:
− Punkt bieli – nie mniej niż D65
− Krzywa odpowiedzi tonalnej – nie mniej niż 2.2
− Dostosowanie kilku monitorów
Sztalugi na trzech nogach, 15 szt.
Wymiary płótna:
Nie mniej niż - 140 cm
Wymiary sztalugi:
Szerokość u podstawy - ok 70 cm
Głębokość u podstawy - ok 85 cm
Wysokość sztalugi - ok 180 cm
Sztalugi na stół, 15 szt.
Wymiary płótna:
Nie mniejsza niż - 80 cm
Wymiary sztalugi:
podstawa - ok 40 x 40 cm
Wysokość sztalugi po złożeniu - ok 115 cm
Rysownice, 15 szt.
Wymiar 70/100

Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
„Budowlanaka”
/ZSB
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona
Góra

Linie metalowe do cięcia (przykładnice metalowe), 15 szt.
− precyzyjna skala
− wyposażona jest w antypoślizgową wkładkę zabezpieczającą przed
przypadkowym przesunięciem
− wymiary: 80/100/150 cm

CKZiU/ZSB
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona
Góra

Płyty typu kapa, 20 szt.
Cienkie płyty piankowe z rdzeniem poliuretanowym.
Przeznaczenie: do tworzenia modeli, jako podłoże do druku oraz nośnik przekazu
reklamowy. Charakteryzujące się gładkością i sztywnością posiadające
wysokojakościowe okładziny obustronnie nadające się do użytkowania i doskonale
nadają się druku cyfrowego, sitodruku czy modelarstwa.
Wymiar 70/100 cm
Karton, 250 szt.
Wymiary kartonu: 100/70 cm

CKZiU/ZSB
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona
Góra
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kolor kartonu: czarny – 125 szt.
kolor kartonu: grafit – 125 szt.

65-392 Zielona
Góra

Aparat fotograficzny (body) typu „bezlusterkowiec”, 2 szt.
Poniżej przedstawiono minimalne parametry. Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania parametrów lepszych pod względem użytkowym i funkcjonalnym.
Liczba pikseli: min. 24 Mpix
Dostępna rozdzielczość, co najmniej następujące rozdzielczości:
Maksymalnie 6000 x 4000 (RAW, JPEG)
Rozdzielczość matrycy: nie mniej niż 24,3 megapikseli,
• elektromagnetyczny mechanizm samooczyszczania matrycy

CKZiU/ZSB
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona
Góra

Format zapisu:
Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF 2.0, MPF Baseline), RAW
(pliki .ARW 2.3), RAW+JPEG
Filmy: MP4 / AVCHD 2.0 (MPEG4 AVC / H.264)
Dźwięk: Stereo Dolby Digital
Zakres ISO: Auto (100-6400)

8.

Ogniskowa obiektywu: n/a
Światłosiła: n/a
Zoom optyczny: 0x
Zoom cyfrowy: 4x
Stabilizacja obrazu: Nie
Zapis wideo:
4K, 25/30 kl./s. – lub zbliżone
Opcjonalnie zewnętrzny mikrofon
Ogniskowa:
Obszary AF w trybie detekcji kontrastu: Wielopolowy, Centralnie ważony,
Nastawianie ostrości na wybrany punkt.
Funkcja śledzenia ostrości.
Pomiar światła:
Tryby pomiaru:
• wielosegmentowy,
• punktowy,
• centralnie ważony
Balans bieli:
Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe
(4 rodzaje),
Kompensacja
Bracketing
Programy: Auto, Program (P), Priorytet migawki (S), Priorytet przysłony (A),
Manualny (M), Panorama, Film, Własne
Zdjęcia seryjne
Lampa błyskowa
Złącze hot-shoe
Wyjście statywowe
Samowyzwalacz
Karta pamięci:
• zapis z prędkością 50 mb/s lub zbliżony
• Secure Digital (SD/SDHC/SDXC), kompatybilne z UHS-I
LCD
Wizjer
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Komunikacja złącza: USB 2.0 Hi-Speed / wejście zasilania, wyjście HDMI, wyjście
słuchawkowe 3.5 mm stereo minijack
• Opcjonalnie zdalne sterowanie za pomocą wężyka
Zasilanie:
• Ładowanie przez USB
• Opcjonalnie zasilanie sieciowe
Akcesoria (do 2 w/w aparatów fotograficznych, po 1 szt.):
− Karty pamięci do aparatu, min. 32 GB, 95 MB/s
− Uniwersalna torba na ramię do aparatu (Kieszeń przednia i boczne na drobne
akcesoria fotograficzne)
− Opcjonalnie dodatkowy akumulator
− pasek, kabel USB,

9.

10.

Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne

Laboratorium
Organizacji
Reklamy w
ZSB/CKZiU –
pomoce
dydaktyczne

Dodatkowe wyposażenie do aparatów fotograficznych z opisu w pkt. 8,
1 komplet obejmujący:
Obiektyw, 2 szt.
Jasny, o stałej ogniskowej dedykowany fotografii portretowej.
35 lub 50 mm f/1.8
Osłona - podstawowa osłona na obiektyw, uniemożliwiająca zarysowanie
obiektywu
Statyw fotograficzny, 2 szt.:
sztywny, lekki, praktyczny, stabilny, z możliwością zamontowania do małych
kamer i aparatów, uchwyt do telefonu
Stół bezcieniowy ok 60/130, 2 szt.
pokrowiec
Program komputerowy, 1 szt.
Program komputerowy służący do projektowania, łamania, składania i
przygotowywania do druku materiałów poligraficznych – wersja edukacyjna /
pudełkowa / lub subskrypcja
Licencja wielostanowiskowa na 15 stanowisk komputerowych.

CKZiU/ZSB
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona
Góra

CKZiU/ZSB
ul. Botaniczna 50
65-392 Zielona
Góra

CZĘŚĆ II - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni procesów graficznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROCESÓW GRAFICZNYCH
Lp.

1.

Nazwa wydatku
Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
środki trwałe

Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
Bigówko - perforator o szerokości roboczej min. 450mm do końcowej
obróbki materiałów graficznych do formatu A2, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- urządzenie elektryczne
- szerokość pola roboczego min. 450mm
- metalowa konstrukcja
- możliwość bigowania zalaminowanych produktów
- maksymalna gramatura papieru: min. 400 g/m2 (bigowanie) min. 250 g/m2
(perforacja)
- rozmiary bigu przynajmniej: 1,2 / 1,5 / 1,8 mm
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2.

Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
środki trwałe
3.

4.

Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
środki trwałe

Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
środki trwałe

5.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Falcarka do składnia papieru w formacie A3, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Metalowa konstrukcja
- Automatyczny podajnik
- Samodostosowanie do grubości papieru
- Wskaźnik braku papieru
- Regulacja szybkości
- Max. stos papieru w podajniku – min. 300 arkuszy (80g/m2)
- Gramatura papieru: 80-160 g/m2
- Wydajność: od 20 -120 arkuszy A4/min
- Formaty - A3 /A4 /A5
- Zasilanie 230V / 50Hz
Laminator rolowy, szerokość folii min. 360 mm (Foliarka Laminator Rolowy),
1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Maksymalna szerokość laminacji: min. 360 mm
- Maksymalna prędkość laminacji: min. 3 500 mm/min
- Maksymalna grubość folii: go 250 µm
- Laminacja na gorąco
- Laminacja na zimno
- Urządzenie sterowane mikroprocesorem
- precyzyjny układ regulacji docisku wałków
- system redukowania marszczenia folii
Laminator płaski do formatu A2, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Maksymalny format laminacji: A2
- Maksymalna prędkość laminacji: min. 530 mm/min
- Maksymalna grubość folii: do 250 µm
- Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: min. 3 mm
- zakres temperatur: od 0°C do 160°C
- Rodzaj wałków: amortyzowane
- System grzewczy: gorące wałki
- Laminacja na zimno
Urządzenie do druku cyfrowego kolorowego do formatu A3, 2 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne z systemem stałego zasilania w atrament (A3),
parametry zbliżone lub lepsze:
- drukowanie, skanowanie, kopia, faks
- system stałego zasilania w atrament
- format: A3+
- drukowanie: min. 4.800 x 1.200 DPI
- USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
- wyświetlacz LCD
- automatyczny druk dwustronny (duplex)
- automatyczny podajnik dokumentów
O parametrach nie gorszych niż podanych w poniższej specyfikacji
SPECYFIKACJA
Ogólne
Rodzaj urządzenia
Faks / kopiarka / drukarka / skaner
Typ faksu Papier zwykły
Technologia druku
Strumieniowa - kolorowy
Możliwość połączenia z komputerem PC
Podłączenie do komputera PC USB,LAN,Wi-Fi
Pamięć
Obsługiwana pamięć flash
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Kopiowanie
Automatyczny duplex
Drukowanie
Technologia Inkjet
Konfiguracja dyszy min. 300 dysz (czerń), min. 100 dysz (na kolor)
Maksymalna prędkość drukowania min. 32 str/min (mono) / min. 20 str/min (kolor)
Skanowanie
Automatyczne dupleksowanie
Rozdzielczość optyczna
min. 1200 x 2400 dpi
Faks
Maks. szybkość przesyłu min. 30 Kbps
Pojemność podajnika dokumentów min. 30 arkusze
Połączenia
Interfejsy min. 1 x USB, LAN
Obsługiwane systemy operacyjne: min. MS Windows 7,MS Windows XP 64-bit
Edition,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, MS
Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2012 R2,MS Windows
Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits)
Dołączone materiały eksploatacyjne
2 x pojemnik z atramentem ( czarny )
2 x pojemnik z atramentem ( cyjan )
2 x pojemnik z atramentem ( magenta )
2 x pojemnik z atramentem ( żółty )
Urządzenie do druku wielkoformatowego kolorowego, do zadruku na rolce i
arkuszach, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Pamięć Drukarka: min. 1 GB
- Metoda drukowania Głowica drukująca
- Rozdzielczość drukowania min. 2.500 x 1.400 DPI
- Kolory: Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Cyjan, Żółty, Magenta
- Formaty papieru A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, A0, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36 " (91.4 cm)
- Funkcje Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera
- Przyłącza min. złącze USB 2.0 typu B, USB, Interfejs Ethernet
Drukarka 3d, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Obszar roboczy min. 250 x 250 x 250 mm.
- Rozdzielczość osi X min. 3,0 micronów
- Rozdzielczość osi Y min. 3,0 micronów
- Obsługiwane formaty min. STL, OBJ
- Materiał min. PLA, ABS, PET, HIPS, NYLON i inne
Wyjmowany stół
Podświetlone pole robocze
Skaner płaski A3 z modułem do skanowania materiałów transparentnych,
2 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Typ skanera: Skaner graficzny
- Rozdzielczość skanowania min. 2.200 DPI x 4.500 DPI
- Maksymalny zakres skanowania min. 300 mm x 420 mm
- Formaty papieru A4, B4, A3, A5, B5
- Głębia kolorów Wejście: 16 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 48 Bit Kolor / 48 Bit Monochromatyczny
- Formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF
- możliwość skanowania materiałów transparentnych
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Aparat bezlusterkowy, 3 szt.
Antywstrząsowy system z wytrzymałego tworzywa termoplastycznego
Parametry minimalne:
24 MPx z 5 osiową stabilizacją
matryca CMOS Exmor R
Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa
Stabilizacja
Czas otwarcia migawki [s]: min. 1/7000 s - 25s
Pomiar światła: punktowy, centralnie ważony, wielosegmentowy
Ekran LCD min 3.0 cale
Obracany LCD: odchylany
Wizjer: rozdzielczość min 2mln punktów
Autofokus: min 400 pól z detekcją kontrastu, min 650 pól z detekcji fazy
Manualfokus MF: gdy obsługiwany przez obiektyw
Tryby ekspozycji: wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy
(standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru
Czułość ISO: min 50 maksymalna min 200 000
Balans bieli: Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówki,
ciepła biel, zimna biel, biel dnia, światło dzienne, lampa błyskowa, pod wodą,
Samowyzwalacz: przynajmniej 2 s, 10 s
Zdjęcia seryjne: min do 10 kl/s
Filmowanie: 4K, Full HD w min 120 kl./s
Dźwięk:
Wbudowany mikrofon stereofoniczny
Format zapisu danych: JPEG, RAW, RAW+JPEG, AVCHD / MP4 / XAVC S (min
1920 x 1080/60p 50 Mb/s)
Złącza: USB, Mini HDMI
filmowanie w rozdzielczości 4K (min 3840 x 2160 pikseli)
Karta pamięci:
pojemność min. 128 GB
odczyt danych min 95MB/Sec zapis danych min 90 MB/.
Dodatkowy alumulator (pasujący do aparatu )
Dodatkowy mikrofon:
Mikrofon Stereo: kardioidalna charakterystyka kierunkowa, pojemnościowe
kapsuły kondensatorowe w konfiguracji X-Y możliwość regulacji filtra
górnoprzepustowego, podbicie pasma wysokich częstotliwości,
- antywstrząsowy system z wytrzymałego tworzywa termoplastycznego, wyjście
symetryczne, metalowa konstrukcja. Cyfrowe przełączniki pozwalające na
regulację filtra górnoprzepustowego, podbicia pasma wysokich częstotliwości
(+6dB) oraz poziomu (-10 dB oraz +20 dB)
Obiektywy do aparatu bezlusterkowego 24-70 mm (kompatybilny z
aparatem opisanym w zamówieniu w poz. 9), 2 szt.
obiektyw pełnoklatkowy o parametrach zbliżonych lub lepszych:
- uniwersalna ogniskowa: min 24-70 mm stała jasność min f/2.8
minimalna odległość ostrzenia 30 cm rozmiar filtra 82 mm uszczelniana obudowa
zabezpieczająca przed kurzem i wilgoci. Maksymalna przysłona 2,8. Format pełna
klatka 35 mm, Minimalna przysłona 22, Listki przysłony 9, szczegółowość w całym
zakresie zoomu, Zastosowanie min jednej soczewki ze szkła o bardzo małej
dyspersji. Średnica filtra 82 mm. Filtr UV do obiektywu.
Obiektyw do aparatu bezlusterkowego 85mm (kompatybilny z aparatem
opisanym z zamówieniu w poz. 9 ), 2 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- ogniskowa: 85 mm jasność obiektywu: f/1.4 konstrukcja optyczna: 11 elementów
w 8 grupach minimalna odległość ostrzenia: AF 85 cm /MF 80 cm rozmiar filtra: 77
mm, pokrycie soczewek powłokami, obudowa obiektywu zabezpieczona przed

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

58

ZSiPKZ
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona
Góra

ZSiPKZ
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona
Góra

ZSiPKZ
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona
Góra

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.95.9.2018

Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
pomoce
dydaktyczne

12.

Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
środki trwałe

13.

14.

Pracownia
PROCESÓW
GRAFICZNYCH
w ZSiPKZ.–
pomoce

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

kurzem i wilgocią
Kąt widzenia [stopnie]: min 29
Przysłona [f/]: max 1.4
Maksymalna wartość przysłony: min 16
Osłona przeciwsłoneczna
Bagnet: (pełna klatka) – pasujący do aparatu z zamówienia
Średnica filtra [mm]: 77
Monitory komputerowe, 10 szt.
LED/TN
Ekran
Przekątna ekranu [cal] min 23
Proporcje wymiarów matrycy 16:9
Ekran-Płaski
Rozdzielczość- min1920 x 1080
Typ matrycy-TN (TFT) lub równoważnej
Czas reakcji [ms]: min 5
Rozmiar plamki [mm] min 0.27 x 0.27
Jasność [cd/m2] min 250
Kontrast-min 1000:1
Złącza-Podstawowe złącza
Analogowe (D-Sub)
Cyfrowe (DisplayPort)
Cyfrowe (DVI-D)
USB
Regulacja kąta pochylenia
Pivot
Przewód zasilający
Stabilizator do aparatów bezlusterkowych z obiektywem 35 mm,
1 zestaw obejmujący:
Stabilizator - rig naramienny do kompaktów z wymienną optyką.
Wymagania: klatka, naramiennik, matte box, system follow Focus z punktami
odniesienia. Mechanizm zębatkowy o skoku min co 0.8 stopni, adapter baterii,
płytka, szybkozłączka.
Dodatkowo system posiadający magnetyczny dysk zaznaczania. Osłona
współpracująca z obiektywami o średnicy do 150 mm
Obiektyw 35 mm f/1.4 (kompatybilny z aparatem opisanym w zamówieniu):
przeznaczony do pełnoklatkowych matryc.
Szeroki kąt widzenia
powłoka przeciwodblaskowa
9-listkowa, kołowa przysłona konstrukcja odporna na pył i wilgoć.
Ogniskowa [mm]: 35
Kąt widzenia [stopnie]: min 63
Przysłona [f/]: 1.4
Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: min 16
Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: min 16
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: min 23
Osłona przeciwsłoneczna
Średnica filtra [mm]:min 72
Filtr UV do obiektywu.
Szafy metalowe z półkami, 2 szt.
Szafa metalowa aktowa wysoka. Wymiary: zbliżone do 1980 x S 1000 x G 420 mm
– min 5 rzędów segregatorów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr.
1,0-0,8 mm pokrywanej farbą proszkową. Drzwi skrzydłowe ze wzmocnieniem,
ryglowane w 3 punktach. Zamek cylindryczny z 2 kluczykami. Nośność półki ok. 50
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Mobilna jednostka do projektowania i montażu, 3 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Matryca 13,3" (+0,5cala) min Full HD 1920 x 1080 LED, Matowy, IPS
Procesor, Liczba rdzeni 4 lub więcej, Liczba wątków 8 lub więcej, Częstotliwość
bazowa 1.8 GHz lub wyższa, 8MB L3 cache lub lepszy, TDP: 15W Karta
Graficzna.
Pamięć RAM 32 GB (2 x 16) DDR4 2400 MHz lub lepsze
Dysk SSD 1TB (odczyt/zapis; min 3200/1900MB/s)
Moduł WLAN + Bluetooth
Modem 4G 4G LTE (modem wewnętrzny)
Zainstalowany System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub system
równoważny – przez równoważność rozumie się:
− polska wersja językowa.
− możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w
ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji: Microsoft Office 2016 Std
i Office 2016 Pro.
Profesjonalny monitor graficzny, 2 szt.
Matryca IPS lub lepsza
Przekątna min 27,0"
Naturalna rozdzielczość: min 2560 x 1440
16:9
Rozmiar piksela: min0,25 x 0,25 mm
Liczba odcieni szarości przy porcie HDMI: min 1024 odcieni
Przy porcie DVI: 256 odcieni
Liczba kolorów:
DisplayPort, HDMI: min 1 miliard
DVI: min 16 milionów
Jasność: min 300 cd/m²
Rekomendowana jasność do kalibracji 120 cd/m² lub mniej
Kontrast 1000:1
Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB: 99%
min. 2 porty do kontroli monitora
Maksymalny pobór mocy do 110 W
Typowy pobór mocy do 44 W
Regulacja koloru (jasność, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień,
nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezależna regulacja 6 kolorów, reset).
Specyfikacja fizyczna
Pochylenie- min 35° góra, min 5° dół
Piwot 90°
Kabel zasilający
kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D Mini DisplayPort - DisplayPort), kabel USB
Statyw, 1 szt.
Głowica olejowa do kamer.
Konstrukcja mostowa
Regulację oporów ruchu panoramicznego.
Płytka min 140mm.
Pochył min od -60 stopni do +90 stopni.
Min 4 stopnie ustawień balansu: np. 0, 2,5kg, 5kg i 7,5kg mogą być zbliżone.
Łożyska kulkowe w osiach obrotu i pochyłu.
Statyw
3-sekcyjny statyw wykonany z włókien węglowych oraz magnezu.
Gniazdo na półkule min 75mm.:
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Aluminium lub podobny technologiczne i parametrowo
Udźwig min 12 kg
Wysokość minimalna do 40 cm
Wysokość maksymalna min 180 cm
Szybkozłączka
Przeciwwaga
Przechył przód -tył min-60° / +90°
Rodzaj nóg Pojedyncze
Kąty rozwarcia nóg 23°, 50°, 70° lub zbliżony
Maskymalna temperatura pracy min 55 C
Minimalna temperatura pracy min -20 C
Rączka w komplecie
Regulacja oporu w panoramie płynna od 0 do maksimum
Obrót w panoramie 360
Regulacja oporu w pochyle płynna od 0 do maksimum
Stabilizator 3-osiowy przeznaczony do aparatów fotograficznych opisanych
w poz. 9; 1 szt.
stabilizator, uchwyt górny, bezprzewodowy kontroler, baterie (x2), ładowarka,
kabel Micro USB, szybkozłączka,
3-osiowy stabilizator
Dwuręczny uchwyt, Nadajnik Radiowy, Mocowanie obiektywu, Stojak, Ładowarka,
2x bateria min LiPo 15mAh, Śruba do obiektywu, Zestaw okablowania, Kabel
Micro USB, Płyta montażowa, śruby, Imbus.
Zakres wagowy minimalnego udźwigu (2.1 kg do 2,4 kg)
Zakres wagowy maksymalny (3,4 - 3.9 kg)
ograniczenia hałasu
Kontrolowana dokładność kąta: ± 0.02° lub lepsza
Maksymalna kontrolowana prędkość kątowa:
Pan: 90°/s lub lepsze
Tilt: 100°/s lub lepsze
Roll: 30°/s lub lepsze
Mechaniczny zakres pracy:
Pan: 360°
Tilt: +105° /-190° lub lepsze
Roll: ± 110° lub lepsze
Kontrolowany zakres obrotów:
Pan: 360°
Tilt : +105° /-190° lub lepsze
Roll: ± 25° lub lepsze
Łączność: 2.4GHz Remote Controller, Bluetooth 4.0, USB 2.0
Kamizelka naramienna pasująca do Stabilizatora 3 osiowego.
Monitor podglądowy, 1 szt.
parametry zbliżone lub lepsze:
Monitor podglądowy min 12,5"
Wyświetlacz dotykowy o przekątnej min 12,5 cala z podświetleniem LED
Rozdzielczość min 2600 na 2000 pikseli przy min 250 pikselach na cal (ppi)
Wyświetlacz z szeroką gamą kolorów (P3)
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
Pełna laminacja wyświetlacza
Powłoka antyodblaskowa
Częstotliwość odświeżania do 120Hz.
Procesor o architekturze 64-bitowej
Wbudowany koprocesor
Czas pracy na baterii 7-10h
Pamięć wewnętrzna min 256 GB
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Wi-Fi
Żyroskop trójosiowy
Przyspieszeniomierz
Barometr
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Wbudowana bateria litowo-polimerowa
Dwa mikrofony do rozmów, rejestrowania dźwięku i materiałów wideo
Audio na cztery głośniki
Wi-Fi dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz)
Technologia Bluetooth min 4.2
Urządzenie do krojenia druków - ploter tnący, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Obszar roboczy min 1200 mm
Nacisk noża min 450 gf
Grubość mediów do 0,25 mm
Nadcinanie folii i papierów samoprzylepnych
Przecinanie na wylot kartonów o gramaturze do 300 g/m2
Wycinanie po obrysach
CPU: 32 bit
Prowadzenie: 4 rolki dociskowe
Sterowanie : Serwo cyfrowe
Maksymalny obszar cięcia: min 1200 mm x 45 m
Gwarantowana precyzja: min 1100 mm x 4 mm
Maksymalna szybkość cięcia ; min 80 cm/s, kąt 40 stopni
Powtarzalność; 0,1 mm/2 m przesuwu lub lepiej
Ilość instalowanych pisaków ; 1
Rodzaj pisaka ; Pisak olejowy kulkowy, pisak fibrowy na bazie wodnej
Rodzaj folii ; Zwykłe folie samoprzylepne, fluorescencyjne, odblaskowe, do
piaskowania
Interfejsy ; Szeregowy, USB 2,0
Bufor danych ; 2MB
Wyświetlacz graficzny LCD
Gilotyna do papieru z automatycznym systemem docisku papieru, 1 szt.
- długość cięcia: min 700 mm ze stojakiem
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona
- uchwyt przeciwpoślizgowy
- zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- regulowany ogranicznik formatów
- stojak
- Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN A2
- Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2) 50 / 40 lub lepiej
- Maksymalna wysokość ciętego pliku min 4 mm
Ploter do wydruków reklamowych rolowy do A0, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
- Typ drukarki: 8-kolorowa
- Rozdzielczość drukowania min 2300 x 1100 dpi
- Standardowa pojemność pamięci min 2 GB
- Dysk twardy min 250 GB
- Rodzaj atramentu Atramenty pigmentowe — czarny, czarny matowy, cyjan,
amarantowy, żółty, cyjan fotograficzny, amarantowy fotograficzny, szary
- Port USB A: Funkcja druku bezpośredniego z plików JPEG/PDF z pamięci USB
Port USB B: wbudowany USB 2.0 Hi-Speed Ethernet: 10/100/1000 base-T
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Bezprzewodowa sieć LAN
- Pojemność podajnika Papier w rolce: Dwie rolki, możliwość automatycznego
Przełączania Arkusze: 1 arkusz
- Szerokość nośnika Papier w rolce: min 180–1400 mm Arkusze: 200–1400 mm
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Zszywacz podwójny broszurujący, 1 szt.
Zszywacz elektryczny
- do zszywania grzbietowego (broszury, zeszyty itp.),
- zszywanie do 20 arkuszy papieru,
- uruchamiany pedałem nożnym,
- zasilanie z sieci
- ładowność 210x26/6 lub lepsza
Zszywacz długoramienny podwójny z możliwością zszycia arkusza A3 w
połowie długości, 1 szt.
- podwójny, długoramienny
- zszywający do min 180 kartek
- głębokość zszycia: min 24 cm;
- ładowanie zszywek od przodu;
- zszywki: 23/8, 23/10, 23/12, 23/13s, 23/15s, 23/17s, 23/20s oraz od 50/8 do
50/20s lub więcej
Bindownica A4 (metalowa, profesjonalna), 1 szt.
- Rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy
- Maksymalna ilość dziurkowanych kartek min 13
- Ilość noży: min 20
- grzbiet plastikowy do min 48cm
- Tryb pracy: ręczny
- Metalowa obudowa
- Ogranicznik formatu
- Pomiar grubości grzbietu
- Regulacja marginesu
- Regulacja głębokości perforacji
Gilotyna do papieru 1szt.
- gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
- system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
- przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
- ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- na blatach roboczych standardowe szablony formatów
- precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
- Długość cięcia min 560 mm
- Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN A3/B3
- Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2) 50 / 40 lub lepsza
- Maksymalna wysokość ciętego pliku min 5 mm
- Docisk ciętego materiału - automatyczny
Wzornik barw Pantone Wzornik (powlekany i niepowlekany), 2 szt.
- min 850 kolorów podstawowych PANTONE na podłożu powlekanym i
niepowlekanym
- format wachlarza
- podłoże odpowiadające standardom stosowanym w druku
- Indeks umożliwiający łatwe wyszukiwanie kolorów - Każdy kolor opisany
unikalnym numerem lub nazwą PANTONE
- system, wspomagający obiektywną ocenę i
porównywanie barw poprzez test oświetlenia
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Klatka do aparatu, kompatybilna z opisanym aparatem fotograficznym w poz. 9, ZSiPKZ
1 szt.
ul. Botaniczna 66
Parametry zbliżone lub lepsze:
65-392 Zielona
1x zacisk na kable, 1x śruba 1/4 cala, 1x imbus 3 mm, 1x uchwyt Top Handle Pro, Góra
1x Universal Rod Support, 2x śruba mocująca M4x10 mm.
wykonanie z jednego kawałka aluminium, zimna stopka, wiele punktów mocowania
akcesoriów, łatwy dostęp do baterii i slotu kart pamięci, uchwyt ułatwiający
nagrywanie
Wymiary klatki:
długość: 150 mm +- 3mm
wysokość: 100 mm +- 5mm
szerokość 60mm +- 5mm
Wymiary uchwytu
długość: 150 mm +- 3mm
wysokość: 70 mm +- 3mm
szerokość: 70 mm +-5mm
Wymiary mocowania rurek
długość: 70 mm +-5mm
wysokość: 70 mm +- 3mm
szerokość: 80 mm +- 3mm
Lampa błyskowa kompatybilna z opisanym aparatem fotograficznym w poz.
ZSiPKZ
9, 2 szt.
ul. Botaniczna 66
Parametry zbliżone lub lepsze:
65-392 Zielona
do aparatów i kamer cyfrowych – bezusterkowo.
Góra
szeroki zakres regulacji kąta głowicy diody LED
do światła ciągłego aut. regulacja zoomu
błysk modelujący i błysk stroboskopowy
uszczelnienia przed pyłem i wilgocią
tryb bezprzewodowej lampy błyskowej TTL
Tryby błysku: TTL / RĘCZNY / MULTI
Dodatkowe funkcje: oświetlenie LED, ABW, ADI,
Podział siły błysku: min 25 poziomów
Wspomaganie AF
Wyświetlacz LCD
Informacje na wyświetlaczu LCD: tak
Obracany reflektor: min 90 stopni w lewo i prawo
Liczba błysków: ponad 190 (akumulatory)
Rodzaj zasilania: 4 x AA
Bezprzewodowa praca zdalna
Przenośny rejestrator dźwięku – 2 szt.
ZSiPKZ
Parametry zbliżone lub lepsze:
ul. Botaniczna 66
rejestrator cyfrowy
65-392 Zielona
Karta pamięci SD min. (2GB)
Góra
piankowa nakładka przeciwwietrzna
kabel przyłączeniowy USB.
- wymieniane kapsuły mikrofonu
- jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach
- cztery wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS
- regulator wzmocnienia
- zasilanie phantom dla wszystkich wejść głównych: min +12/+24/+48 Volt
- wyświetlacz LCD
- bezpośrednie nagrywanie na nośniki pamięci SD, SDHC i SDXC do min 128 GB
- rozdzielczość do 24 Bit /96 kHz jako pliki WAV lub formatów MP3
- niezależne połączenie monitorowania i odtwarzania
- funkcja Voice Memory
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- funkcja Overdub
- wbudowane efekty, w tym przynajmniej filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter
- tuner chromatyczny, metronom
- odtwarzanie w pętli z definiowanymi przez użytkownika punktami rozpoczęcia i
zatrzymania
- zmienna prędkość odtwarzania, min 50-150%
- zmienna wysokość tonów na ścieżce
- złącze USB do wymiany danych z komputerem
- min 20 godzin eksploatacji z czterema bateriami alkalicznymi typu AA
cztery wejścia główne (1-4) oraz dwa wejścia dodatkowe (L, R)
- pilot
- osłona przeciwwietrzna
Torba fotograficzna, 3 szt.
Torba, która pomieści aparat z 2-3 obiektywami,
dedykowana kieszeń na tablet
kieszonki na akcesoria drobne,
wodoodporny materiał,
regulowane przegrody typu origami możliwość doczepiania statywu.
wodoodporne zamki typu ZIPP łatwy dostęp do zawartości, łatwa regulacja
długości paska, możliwość zamocowania uchwytu
Wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.) 380 x 270 x 120 mm lub zbliżone, 10 l.
Kufer transportowy z kółkami 2 szt.
Przeznaczony do przechowywania i przenoszenia sprzętu. Wykonany z odpornego
materiału, chroniącego sprzęt przed uderzeniem, pyłem, wodą oraz skrajnymi
temperaturami. Miękkie wykończenia uchwytu rączki.
Teleskopowy uchwyt ręczny
Wymiary wewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]:
480 x 360 x 220 lub podobne
Wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]:
550 x 420 x 260 lub podobne
Regulowane przegrody.
Stacjonarne jednostki montażowe i projektanckie, 10 szt.
Płyta z chipsetem min B250
Procesor (Procesor: Min. 4-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark
wynik „Average CPU Mark” min. 10750 punktów oraz TDP nie większym niż 65W)
Dysk 2TB 64MB SATA III zgodny z obsługiwaną płytą główną
Pamięć SSD M.2 240GB zgodny z obsługiwaną płytą główną
Pamięć DDR4 2x 16GB 2133 MHz zgodna z obsługiwaną płytą główną
Napęd DVD RW Dual Layer
Windows 10 Pro 64 bit PL - Zainstalowany System operacyjny Windows 10 Pro
64bit PL lub system równoważny
Polska wersja językowa.
Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w
ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji: Microsoft Office 2016 Std i
Office 2016 Pro.
Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiającego, tj.:
QNT Qrezus,
Micomp Eurobudżet,
Sygnity Pomost,
Sygnity Świadczenia rodzinne
Klient Novell GroupWise,
Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u Producenta systemu bezpłatnie i
bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych
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poprawek.
Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.
Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.
Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. Graficzne
środowisko instalacji i konfiguracji.
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację
sieci komputerowych do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniownymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.
Możliwość udostępniania plików i drukarek.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za
pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).
Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do
zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.
Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.
Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.
Zintegrowanie w systemie modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.
Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów,
kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji
wcześniejszej.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń
czasowych.
Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na
wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie.
Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych
narzędzi emulujących działanie systemów;
Obudowa 600W
Karta osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik „Average G3D Mark” min.
5800 punktów kompatybilna z płytą główną i obudową
Wentylator na procesor Heatpipe
Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiającego, tj.: Zainstalowany System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL
lub system równoważny – przez równoważność rozumie się:
Polska wersja językowa.
Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w
ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji: Microsoft Office 2016 Std i
Office 2016 Pro.
Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiającego, tj.: Adobe
Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u Producenta systemu bezpłatnie i
bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych
poprawek.
Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.
Biuro Zamówień Publicznych
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Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.
Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację. Graficzne
środowisko instalacji i konfiguracji.
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację
sieci komputerowych do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniownymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.
Możliwość udostępniania plików i drukarek.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za
pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).
Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do
zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.
Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.
Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.
Zintegrowanie w systemie modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.
Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów,
kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji
wcześniejszej.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń
czasowych.
Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na
wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie.
Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych
narzędzi emulujących działanie systemów;
Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u Producenta systemu bezpłatnie i
bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych
poprawek.
Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.
Torba do laptopa adekwatna do rozmiaru.
Myszka i klawiatura bezprzewodowa oraz uniwersalny port kontrolny.
Typ połączenia: Bluetooth Classic min (3.0)
Mysz bezprzewodowa typu silent.
Sensor optyczny, Ilość przycisków
3 Rolka przewijania
Czułość minimalna 1000 dpi

CZĘŚĆ III - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni fototechniki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA PRACOWNI FOTOTECHNIKI
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Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu

Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– środki
trwałe

1.

2.

3.

4.

Powiększalnik z akcesoriami,
1 zestaw obejmujący:
Powiększalnik na negatyw 24x36, 60x60 wyposażony w obiektyw 50 mm
Akcesoria:
zegar ciemniowy do powiększalnika – 1szt,
koreks – 1 szt.,
szczypce plastikowe- 1 szt.
kuwety 25x30 - 3 szt.,
lupa powiększalnikowa – 1 szt.
termometr do kuwet- 1 szt.
termometr do koreksu – 1 szt.
maskownica do stykówek 35mm – 1 szt.
lampy ciemniowe – 1 szt.
Pracownia
Aparat cyfrowy wraz z obiektywem 23 mm f/2.0, 1 szt.
FOTOTECHNIKI w Parametry zbliżone lub lepsze:
ZSiPKZ.– środki
Aparat cyfrowy z wymienną optyką dedykowaną do aparatu :
trwałe
wyposażony w matrycę APS-C
23 MPix gniazdo lampy błyskowej, wizjer elektroniczny, tryb seryjny
Czas synchronizacja z lampą 1/180 s , 5 kl./s pełny zestaw ustawień ręcznych
nagrywanie filmów 4K wbudowane Wi- +pamięć 32 gb, bateria, ładowarka i torba
dedykowana do aparatu
Obiektyw: 23mm F2 , Długość Ogniskowej f=23mm (Odpowiednik dla formatu
35mm : 35mm ) , Kąt widzenia 63,4 stopnia, Maksymalna przysłona F2 ,
Minimalna przysłona F16
Pracownia
Aparat body, 1 szt.
FOTOTECHNIKI w Parametry zbliżone lub lepsze:
ZSiPKZ.– pomoce Aparat cyfrowy z wymienną optykę wyposażony w matrycę matryca 24,3 MP
dydaktyczne
APS-C kompaktowa, AF z detekcją fazową wzbogacony tryb AF-C dotykowy,
odchylany 3 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1,04 mln pkt. wizjer z
organicznym panelem EL o rozdzielczości 2,36 mln punktów nagrywanie w jakości
Full HD i 4K współpraca z zewnętrznymi monitorami za pośrednictwem złącza
HDMi tryb symulacji filmu ACROS 91 punktów ostrości (maksymalnie 325
punktów) tryb SR Auto funkcje kreatywne interwał czasowy bezgłośna
elektroniczna migawka umożliwiająca fotografowanie z czasem 1/32000 s
zintegrowany moduł Wi-Fi , Czas synchronizacja z lampą 1/180 s, wyposażony w
wizjer elektroniczny
- karta pamięci 32 GB
- bateria dedykowana do powyższego aparatu
- torba dedykowana do powyższego aparatu
Pracownia
Lustrzanka wraz z obiektywem, 4 szt.
FOTOTECHNIKI w Parametry zbliżone lub lepsze:
ZSiPKZ.– środki
Lustrzanka z obiektywem dedykowanym do aparatu kit 18mm-105mm
trwałe
- Matryca CMOS o rozdzielczości 24.2 mln Wysoka czułość ISO 100-6400
(25.600) Mechanizm obróbki obrazu 4 Trwała konstrukcja 100-procentowe
pokrycie kadru Wytrzymała migawka przetestowana podczas 150 tys. cykli Dwa
gniazda kart pamięci SD 51-punktowy system AF Multi-CAM 3500 II Czujnik RGB
z 2016 pikselami Tryb zdjęć seryjnych z szybkością 7 kl./s - filmy w rozdzielczości
full HD (1920 x 1080) Duży monitor LCD z hartowanego szkła łączność Wi-Fi i
NEC
- obiektyw kompaktybilny z aparatem, mocowanie obiektywu F
- karta pamięci 32 GB ,
- dedykowana ładowarka i bateria 4 sztuki,
Biuro Zamówień Publicznych
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- dedykowana torba 4 szt.
Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– środki
trwałe

Lustrzanka wraz z obiektywem 50 mm f/1.4 EF USM, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Lustrzanka Typ lustrzanki
CMOS
Liczba pikseli min. 26,2 megapiksela
Proporcje obrazu
3:2
Ogniskowa
Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1x
Procesor obrazu
CMOS AF
Punkty AF
45 krzyżowych punktów AF
Zakres działania AF Od -3 do 18 EV (temp. 23°C i ISO 100) dla centralnego
punktu AF (obiektywy z przysłoną f/2,8 lub jaśniejsze)
Zakres ISO
Automatycznie (100–25600), 100–25600 (z dokładnością do 1/3
lub całego stopnia) Wartość czułości ISO można rozszerzyć do wartości: L: 50;
H1: 51200; H2: 102400 Podczas filmowania: Auto (100–12800), 100–12800 (z
dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia)
Migawka
30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb
(pełny zakres czasów naświetlania; dostępny zakres zależy od trybu
fotografowania)
Przestrzeń kolorów
sRGB i Adobe RGB
Typ wizjera
Pentagonalny układ luster
Korekcja dioptrii
-3 do +1 m-1 (dioptria)
Matówka wymienna Stała (przepuszczalny ekran LCD)
Ekran Odchylany ekran dotykowy TFT, przekątna 7,7 cm (3 cale); format obrazu
3:2; około 1,04 mln punktów
Ruchomy ekran LCD
Fotografowanie w trybie ciągłym Maks. około 6,5 kl./s (szybkość utrzymywana
maks. w przypadku 150 obrazów JPEG i 21 obrazów RAW)
Typ zdjęć
JPEG: niska kompresja, standardowa kompresja; RAW: RAW, MRAW, S-RAW (14-bitowy, oryginalny RAW firmy Canon wersja 2),
Rozmiar obrazu
JPEG 3:2: (L) 6240 × 4160, (M) 4160 × 2768, (S1) 3120 ×
2080, (S2) 2400 × 1600 JPEG 4:3: (L) 5536 × 4160, (M) 3680 × 2768, (S1) 2768 ×
2080, (S2) 2112 × 1600 JPEG 16:9: (L) 6240 × 3504, (M) 4160 × 2336, (S1) 3120
× 1752, (S2) 2400 × 1344 JPEG 1:1: (L) 41
Rozmiar filmu 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 kl./s) – standardowa lub
niska kompresja IPB 1280 × 720 (59,94, 50, 29,97, 25 kl./s) – standardowa lub
niska kompresja IPB; Film HDR14: 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976
kl./s) – kompresja IPB (standardowa
Długość filmu Maks. czas trwania: 29 min i 59 s; maks. rozmiar pliku: 4 GB (jeżeli
rozmiar pliku przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik; nie
dotyczy to trybu filmu poklatkowego)
WI-Fi
GPS
Gniazdo kart pamięci Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)
Akumulator
Akumulator litowo-jonowy
Żywotność akumulatora min. około 1200 zdjęć (temp. 23°C, AE 50%, FE 50%),
około 1100 zdjęć (temp. 0°C, AE 50%, FE 50%)
Materiał korpusu
Korpus: żywica poliwęglanowa ze specjalnym włóknem
przewodzącym i żywica poliwęglanowa
obiektyw dedykowany do aparatu 50 mm f/1.4

ZSiPKZ
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona
Góra

Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– pomoce
dydaktyczne

Obiektyw 50 mm f/1.8 , 1 szt. - Dedykowany do aparatu opisanego w poz. 4
Obiektyw Typ Stałoogniskowy
Ogniskowa 50 mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) -

ZSiPKZ
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona
Góra

5.

6.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

69

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.95.9.2018

Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– pomoce
dydaktyczne

7.

Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– pomoce
dydaktyczne
8.

Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– pomoce
dydaktyczne

9.

10.

Pracownia
FOTOTECHNIKI w
ZSiPKZ.– pomoce
dydaktyczne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Minimalny otwór względny 22
Minimalna odległość ogniskowania (m) 0.45 m
Średnica filtra (mm) 52 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy) 6/5
Liczba listków przysłony 7
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
46
Napęd autofokusa
AF
Obiektyw 24 mm f/2.8 , 1 szt. - Dedykowany do aparatu opisanego w poz. 4
Typ obiektywu Stałoogniskowy, Szeroki kąt
Ogniskowa 24mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) 36
Minimalny otwór względny
22
Minimalna odległość ogniskowania (m) 0,3
Średnica filtra (mm) 52 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy) 9/9
Liczba listków przysłony
b.d.
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
84°
Napęd autofokusa
mechaniczny
Odporność na pył/wilgoć
b.d.
Obiektyw 24 mm f/2.8
Obiektyw 35 mm f/2.0 AF , 1 szt. - Dedykowany do aparatu opisanego w poz. 4
Typ obiektywu
Szeroki kąt
Ogniskowa
35
Minimalny otwór względny
22
Minimalna odległość ogniskowania (m)
0,25F
Średnica filtra (mm)
52 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy)
6/5
Liczba listków przysłony
7
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
62° (44° z aparatem
Nikon formatu DX)
Napęd autofokusa
mechaniczny
Odporność na pył/wilgoć
b.d.
Obiektyw 70-300mm f/4.5-6.3, 1 szt. - Dedykowany do aparatu opisanego w
poz. 4
Typ obiektywu Teleobiektyw, Uniwersalny zoom, Zoom
Ogniskowa
70-300mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) Minimalny otwór względny
f/4,5–6,3
Minimalna odległość ogniskowania (m)
1,1 m
Kąty widzenia 22°50′–5°20′
Średnica filtra (mm) 58 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy) 14 soczewek w 10 grupach (1 soczewka ze
szkła o niskiej dyspersji )
Liczba listków przysłony
7 (okrągła)
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
22°50′–5°20′
Napęd autofokusa
AF
Stabilizacja obrazu
Tak
Obiektyw 17-50 mm f/2.8, 1 szt. - Dedykowany do aparatu opisanego w poz. 4
Typ obiektywu Szeroki kąt, Zoom
Ogniskowa
17 - 50 mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) Minimalny otwór względny
32
Minimalna odległość ogniskowania (m)
0.27
Średnica filtra (mm) 72 mm
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Budowa obiektywu (elementy/grupy) 19/14
Liczba listków przysłony
7
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
78.75 - 31.18 o
Napęd autofokusa
AF
Stabilizacja obrazu
Odporność na pył/wilgoć
b.d.
Pracownia
Elektryczny system zawieszenia na 4 tła wraz z tłami,
FOTOTECHNIKI w 1 zestaw obejmujący:
ZSiPKZ.– pomoce Elektryczny system podwieszania teł - napęd na 4 tła
System ma zapewnić niezależną obsługę (rozwijanie i zwijanie) każdego z 4
dydaktyczne

zamontowanych teł. Każdy z 4 napędów elektrycznych, ma składać się z dwóch
montowanych oddzielnie części - napędu obracanego przez sterownik oraz przeciwległego
zaczepionego na haku kołka rozporowego

−
−
−
−
−
−

11.

12.

13.

Pracownia
FOTOTECHNIKI
w ZSiPKZ.–
pomoce
dydaktyczne

Pracownia
FOTOTECHNIKI
w ZSiPKZ.–
pomoce
dydaktyczne
Pracownia
FOTOTECHNIKI
w ZSiPKZ.–
pomoce
dydaktyczne

14.

15.

Pracownia
FOTOTECHNIKI
w ZSiPKZ.–
pomoce

ZSiPKZ
ul. Botaniczna 66
65-392 Zielona
Góra

Tuleje do montażu teł o szer. do 280 cm, 4 szt.,
Pilot radiowy
Dwa uchwyty (haki) do zamocowania na ścianie lub suficie
Sterownik napędów
Cztery napędy elektryczne z uchwytami rozporowymi
Cztery uchwyty rozporowe do montażu z drugiej strony tulei

Tła kartonowe:
− tło kartonowe szare 2,7mx11m, 1 szt.
− tło kartonowe białe 2,7x11m, 1 szt.
− tło kartonowe czarne 2,7x11m,1 szt.
− tło kartonowe chromagreen 2,7mx11m, 1 szt.
Stół bezcieniowy,
1 zestaw obejmujący:
stół bezcieniowy 100x200cm 1 szt. ,
blenda 5w1 ze statywem 1 szt.,
parasolka biała 1 szt.,
parasolka odbijająca 1 szt.,
mocowania do parasolek
Statyw, 2 szt.
Statyw metalowy z głowicą kulową wysokość po rozłożeniu 160cm

Obiektyw 55-200 mm f/3.5-4.8 R LM OIS, 1 szt. Dedykowany do aparatu
opisanego w poz. 3
Typ obiektywu Teleobiektyw, Zoom
Ogniskowa
f=55-200mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) ekwiwalent
dla formatu małoobrazkowego 84-305mm)
Minimalny otwór względny
F22
Kąty widzenia 29.0° - 8.1°
Średnica filtra (mm) 62 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy) 14 elementów w 10 grupach (obejmuje 1
element asferyczny oraz 2 elementy o wyjątkowo niskiej dyspersji)
Liczba listków przysłony
7
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
29.0° - 8.1°
Stabilizacja obrazu
Skaner, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Skaner do zdjęć i klisz z rozdzielczością optyczną skanowania 4800 dpi ,
Gęstość optyczna rzędu 4.0 DMax,
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Profesjonalna jakość skanowania: Slajdy, klisze w średnim formacie i odbitki
System podwójnego obiektywu: Automatyczne przełączanie w zakresie od 6400
dpi w przypadku slajdów i klisz do 4800 dpi w przypadku zdjęć
Wysoka wydajność pracy: Sekunda rozruchu + dwa zestawy uchwytów klisz
Zakres dynamiczny: Dokładne odwzorowanie zakresu tonalnego i gradacji
oryginału
Usuwanie niedoskonałości: Technologia Digital ICE oczyszcza stare klisze i
fotografie
Obiektyw 50 mm f/2.0 , 1 szt.- Dedykowany do aparatu z pozycji nr. 3
Typ obiektywu Stałoogniskowy
Ogniskowa
50mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) 75 mm
Minimalny otwór względny
16
Minimalna odległość ogniskowania (m)
0.39m
Średnica filtra (mm) 46 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy) 9 elementów / 7 grup
Liczba listków przysłony
9
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
31,7 stopnia
Napęd autofokusa
AF / MF
Odporność na pył/wilgoć
Lampa błyskowe do aparatu fotograficznego opisanego w poz. 3, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Lampy błyskowe z pomiarem światła i krótkim czasem synchronizacji
Liczba przewodnia
50 (ISO100)
Głowica z zoomem
24-105
Automatyka ekspozycji TTL / Manual / Multi(powtarzalny błysk)
Ręczne ustawienia mocy błysku
Wyzwalacz
Zasilanie
Baterie AA
Komplet baterii wraz z ładowarką do lampy.
Lampy błyskowe do aparatów fotograficznych opisanych w poz.4, 4 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Lampy błyskowe z pomiarem światła i krótkim czasem synchronizacji
Liczba przewodnia 34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m)
Rozkład oświetlenia
Trzy rozkłady oświetlenia: standardowy, równomierny i centralny z uwypukleniem
środka kadru Kąt dystrybucji światła jest automatycznie dostosowywany do
formatu przetwornika obrazowego
Zasięg lampy błyskowej
0,6–20 m (w zależności od ustawienia obszaru zdjęcia, rozkładu oświetlenia,
czułości ISO, pozycji zoomu i przysłony obiektywu)
Tryb lampy błyskowej TTL, błysku z automatyczną regulacją przysłony,
automatyczny bez TTL, błysk w trybie manualnym, wielokrotny błysk
Komplet baterii wraz z ładowarką do każdej lampy.
Światłomierz, 2 zestawy
W każdym zestawie:
− światłomierz:
możliwość pomiaru światła ciągłego i błyskowego
klawisz do błyskawicznej zmiany trybu pomiaru
przesuwna głowica kopułowa
czytelny ekran LCD
łatwa i wygodna obsługa
nasadka płaska
− futerał
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− pasek
− głowica płaska (Lumidisk)
− pokrowiec na Lumidisk
− zaślepka gniazda synchronizacyjnego
− bateria AA
Drukarka, 1 szt.
Parametry zbliżone lub lepsze:
Drukarka fotograficzna A3+, gęstość optyczna czarnego koloru1 (2,86 DMax na
PGPP), Rozdzielczość skanowania 5.760 x 1.440 DPI, 180 dysz czarnych, 180
dysz na kolor, kolory atramentów Jasna vivid magenta, Vivid magenta, Żółty,
Jasny cyjan, Cyjan, Czerń matowa, Czerń fotograficzna, Jasny jasno-czarny,
Jasno-czarny
Obiektyw 35 mm f/2.0 , 1 szt. - Dedykowany do aparatu fotograficznego
opisanego w pozycji 3
Typ obiektywu Stałoogniskowy
Ogniskowa
35 mm
Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi min. 35 mm (w mm) 76 mm
Minimalny otwór względny
16
Minimalna odległość ogniskowania (m) 0,35
Kąty widzenia 44,2°,44,2°
Średnica filtra (mm) 43 mm
Budowa obiektywu (elementy/grupy) 9 elementów w 6 grupach (w tym 2
elementy asferyczne)
Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)
44,2°
Napęd autofokusa
AF
Odporność na pył/wilgoć
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ZAŁĄCZNIK NR II.1

O ŚWI ADCZ ENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując

do

postępowania

w

sprawie

udzielenia

zamówienia

publicznego

-

sprawa

nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
9

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że
10

nie należę/my do 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) z Wykonawcami,
którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
10

należę/my do 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) z Wykonawcami, którzy
złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące
między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
9

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

10
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ZAŁĄCZNIK NR III.1
O ŚWI ADCZ ENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
11

nas :
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy pzp
przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

11

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

75

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.95.9.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR III.2

O ŚWI ADCZ ENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.95.2018 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów
graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
nas nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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