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S p e c y f i k a c j a 

istotnych warunków zamówienia 

 

Zamawiający: 

Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

ul. Pocztowa 7 

89 – 500 Tuchola  

woj. kujawsko - pomorskie 

tel. 52 5592018  fax 5 25592018 

e-mail: pcprtuchola@wp.pl  

www.bippcprtuchola.pl  

 

Przedmiot zamówienia:   

„Zakup wyposażenia w ramach projektu pn.   

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.  

 

Informacja o przetargu została umieszczona: 

w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP nr  586100-N-2020  w dniu 17 września 

2020 r.; 

• na stronie internetowej www.bippcprtuchola.pl  

 

Zatwierdził: 

Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tucholi 

 

 

Anna Toby 

 

 

 

 

 

Tuchola , 17 września 2020 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

ul. Pocztowa 7 

89 – 500 Tuchola 

woj. kujawsko - pomorskie 

tel. 52 559 2018  fax 52 559 2018 

e-mail: pcprtuchola@wp.pl 

www.bippcprtuchola.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                        

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                            

(Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843  z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie 

„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której 

mowa w ust. 1. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U.                                 

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

3) rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października           

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1993); 

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447);  

5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla rodzin zastępczych 

oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie powiatu 

tucholskiego. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych, zgodnie z następującym podziałem: 

1) Część nr 1 pn. „Sprzęt RTV” 

2) Część nr 2 pn. „Sprzęt komputerowy” 

3) Część nr 3 pn. „Meble”  

4) Część nr 4 pn. „Sprzęt projekcyjny” 

5) Część nr 5 pn. „Środki ochrony” 

6) Część nr 6 pn. „Zestaw nagłośnieniowy”. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację całego zamówienia, bądź ofertę 

częściową na wybraną część, o których mowa w ust. 2. 

4. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwienie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

5. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 

39150000-8 – różne meble i wyposażenie; 

32321200-1 – urządzenia audiowizualne; 

32324600-6 – telewizory cyfrowe; 

38651000-3 – aparaty fotograficzne; 

32342300-5 – mikrofony i zestawy nagłośniowe; 

32342100-3 – słuchawki; 

32342412-3 – głośniki; 

30200000-1 – urządzenia komputerowe; 

30213100-6 – komputery przenośne; 

30213300-8 – komputery biurkowe; 

30237460-1 – klawiatury komputerowe;  

30237410-6 – myszka komputerowa; 

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

30232130-4 – kolorowe drukarki atramentowe; 

38652100-1 – projektory; 



 
            32322000-6 – urządzenia multimedialne; 

39100000-3 – meble; 

39330000-4 – urządzenia dezynfekujące; 

38412000-6 – termometry; 

33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy uwzględniając wymagania Zamawiającego               

określone i opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z postanowieniami projektu umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz 

obowiązującymi normami i przepisami. 

8. Miejsce dostawy i przekazania przedmiotu zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tucholi  ul. Świecka 95, 89-500 Tuchola. 

9. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych                                  

o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa 

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

10. W cenie oferty należy uwzględnić transport towarów i jego ubezpieczenie                                       

od ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

11. Odbiór dostarczonego wyposażenia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim 

stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia. 

12.  O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co 

najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

13. Opis poszczególnych części zamówienia zawarty jest w rozdziale XXIII Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 06.11.2020 r.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI 

WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

3. Zgodnie z art.  24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 



 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

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

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                                 

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 
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22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

23) 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 2019 r. poz. 

369, 1571 i 1667), 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. 

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte                       

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

4. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SIWZ stosownie do wybranej części zamówienia, 

2) formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 4.1, Załącznikiem nr 4.2,  

Załącznikiem nr 4.3, Załącznikiem nr 4.4, Załącznikiem nr 4.5,  

Załącznikiem nr 4.6 do SIWZ stosownie do wybranej części zamówienia, 

3) dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty,                               

o ile uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika                  

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji                    

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 

3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,                        

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy 

występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
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ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy. 

 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                          

i  Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr 52 5592018 lub drogą elektroniczną              

na adres pcprtuchola@wp.pl  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczeń i dokumentów składanych 

na wezwanie Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się,                               

że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub 

drogą elektroniczną.  

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Kamila Synak, 

Przemysław Zysnarski. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                     

o którym mowa w ust. 6. 
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9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na 

tej stronie.  

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a 

ustawy stosuje się odpowiednio. 

13. Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.  

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                                    

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.  

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  



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

polski.  

9. Oferta musi zawierać wymagane dokumenty określone w Rozdziale VI SIWZ.   

10. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków                            

i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych 

dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”. 

11.   Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej 

SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez 

Wykonawcę, jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.   

12. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy.  

13.  Upoważnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty, 

jeżeli oferta jest podpisana przez osobę lub osoby inne niż wskazane we właściwym 

rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jako 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Takie pełnomocnictwo powinno zostać 

złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.  

14. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny być 

podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

15. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość 

trwale spięta. 

16. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały 

uniemożliwiający dekompletację oferty.  

17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju                

z dnia  26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający  od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (Dz. U.                 

z 2016 r., poz. 1126) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 

19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu,  wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola oraz posiadać oznaczenia nazwę i adres 

Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po 

wyznaczonym terminie. 



 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy                                                                  

                                              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 

                                             ul. Pocztowa 7 

                                             89 – 500 Tuchola  

Oferta w przetargu nieograniczonym 

„Zakup wyposażenia w ramach projektu pn.  „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

 

Część nr ……. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 

22. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe  

otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

23. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest 

jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. 

24. 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 one być udostępniane                          

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

25.  Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej 

kopercie opisanej „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                                  

złożyć w terminie do dnia 25.09.2020 r. do godz. 09:00 na adres: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola (Pokój nr 009).  

2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym  w 

niniejszej Specyfikacji.  

4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty  

i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert 

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2020 r. o godz. 09:30 w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, pokój nr 010.  

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 



 
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę , która została złożona po terminie. 

9. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu u Zamawiającego.  

10. Otwarcie ofert jest jawne. 

11. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                              

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający  zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

13. W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust 14, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści.  

14. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

15. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający 

odrzuca jego ofertę.   

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

2. Oferta winna uwzględniać cenę brutto i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę i wartość każdej wybranej części 

zamówienia. 

4. Do oferty należy dołączyć wypełnione formularze cenowe wg wzoru określonego  

w Załącznikach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, do SIWZ, stosownie do wybranej części 

zamówienia. Łączną wartość brutto wynikającą z podsumowania formularza 

cenowego danej części należy przenieść do formularza ofertowego. 

5. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a stanowią one elementy kosztowe. 

6. W cenie oferty należy uwzględnić transport towarów i ubezpieczenie towarów od 

ewentualnych uszkodzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 



 
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności  

od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta 

zostanie odrzucona. 

8. Wszystkie wartości winne być określone do dwóch miejsc po przecinku.  

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do groszy. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (odrębnie dla każdej części 

zamówienia).  

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 

Dla CZĘŚCI nr 1  pn. „Sprzęt RTV” 

Dla CZĘŚCI nr 2 pn. „Sprzęt komputerowy”  

Dla CZĘŚCI nr 3  pn. „Meble”  

Dla CZĘŚCI nr 4 pn. „Sprzęt projekcyjny” 

Dla CZĘŚCI nr 5 pn. „Środki ochrony” – w zakresie gwarancji na generatory ozonu, 

lampy bakteriobójcze i termometry bezdotykowe 

Dla CZĘŚCI nr 6  pn. „Zestaw nagłośnieniowy” 

 OPIS KTYTERIÓW OCENY ZNACZENIE 

A. Cena 60% 

B. Okres gwarancji  40% 

A/ Kryterium ceny brutto  

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: 

       Cena oferowana najniższa 

A =        ---------------------------------------------   x 100 pkt  x 60% 

    Cena oferty badanej 

B/ Kryterium okresu gwarancji  

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: 

       Okres gwarancji oferty badanej w miesiącach 

B=    ----------------------------------------------------------------------     x 100 pkt  x 40%

 Najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. 



 
Maksymalny okres gwarancji oceniany przez Zamawiającego wynosi  60 miesięcy. 

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości 

wynoszącego więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy. 

Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 24 miesiące zostaną odrzucone. 

Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru  przedmiotu 

zamówienia. 

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane 

są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: 

P (punkty) = A+B 

Uwaga!  W przypadku nie wskazania okres gwarancji w formularzu ofertowym 

Zamawiający  uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji w minimalnym wymiarze 

wymaganym w SIWZ. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość 

punktów. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek  

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

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. 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                        

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę                         

w niniejszym postępowaniu.  

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy 

na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.  



 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

1) złożono tylko jedną ofertę, 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione               

w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postepowanie odwoławcze. 

5. 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 ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy. 

7. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi 

Załącznik nr 5.1 do SIWZ dotyczący Części nr 1,2,3,4,6, zamówienia oraz Załącznik 

nr 5.2 dotyczący Części nr 5 zamówienia. (umowa zostanie zawarta na każdą część 

oddzielnie) 

2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty       

w przypadkach określonych w załączonych projektach umów. 



 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo                       

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                                

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

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 



 
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 

czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zawiera szczegółowe regulacje 

prawne dotyczące środków ochrony prawnej. 

XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w poz. 6 formularza ofertowego 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

W przypadku nie wypełnienia pkt 6 w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

XIX. INFROMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36 

A UST 2 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy.  

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ 

PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 

SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO 

ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE 

WYMAGANIA 

Nie dotyczy 

XXI. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH 

PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA 

WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8983&full=1


 
OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE 

Nie dotyczy 

XXII. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA 

WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY 

BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, 

ZGODNIE Z ART. 143A UST. 3 

Nie dotyczy 

XXIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Wykonawca może złożyć jedną ofertę 

na realizację całego zamówienia, bądź ofertę częściową na wybraną część zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z następującym podziałem: 

      CZĘŚĆ nr 1 pn. „Sprzęt RTV” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 

i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) sprzętu RTV obejmującego 52 

telewizory, 30 aparatów cyfrowych, 1 radioodtwarzacz, 2 zestawy nagłośnieniowe do 

telewizora.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 4.1 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 

3. Minimalny okres gwarancji Wykonawcy (sprzedającego) wymagany przez 

Zamawiającego: gwarancja pełna na 24 miesiące w systemie door-to-door. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia fabrycznie nowego  

wyposażenia, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji 

dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów lub 

deklaracji zgodności.  

5. Oprogramowanie, dla którego wykonawca udziela lub odsprzedaje licencje musi 

pochodzić z legalnego źródła oraz zostać dostarczone zamawiającemu ze wszystkimi 

składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np. 

oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją 

aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne do nabycia przez zamawiającego praw do tego 

oprogramowania lub jego uruchomienia. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

32321200-1 – urządzenia audiowizualne, 

32324600-6 – telewizory cyfrowe, 

38651000-3 – aparaty fotograficzne; 

32342300-5 – mikrofony i zestawy nagłośniowe. 

 

 

 



 
CZĘŚĆ nr 2 pn. „Sprzęt komputerowy” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 

i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) sprzętu komputerowego 

obejmującego 68 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 6 komputerów 

stacjonarnych z oprogramowaniem, 53 urządzeń wielofunkcyjnych, 46 zestawów 

głośników, 55 par słuchawek.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 4.2 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 

3. Minimalny okres gwarancji Wykonawcy (sprzedającego) wymagany przez 

Zamawiającego: gwarancja pełna na 24 miesiące w systemie door-to-door. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia fabrycznie nowego  

wyposażenia, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji 

dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów lub 

deklaracji zgodności.  

5. Oprogramowanie, dla którego wykonawca udziela lub odsprzedaje licencje musi 

pochodzić z legalnego źródła oraz zostać dostarczone zamawiającemu ze wszystkimi 

składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np. 

oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją 

aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne do nabycia przez zamawiającego praw do tego 

oprogramowania lub jego uruchomienia 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

30200000-1 – urządzenia komputerowe; 

32342100-3 – słuchawki; 

32342412-3 – głośniki; 

30213100-6 – komputery przenośne; 

30213300-8 – komputery biurkowe; 

48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

30237460-1 – klawiatury komputerowe;  

30237410-6 – myszka komputerowa; 

30232130-4 – kolorowe drukarki atramentowe. 

 

CZĘŚĆ nr 3 pn. „Meble” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 

i nieużywanych (nie noszących śladów użytkowania) mebli – 2 stolików okrągłych 

i 4 foteli uszak.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 4.3 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 

3. Minimalny okres gwarancji Wykonawcy (sprzedającego) wymagany przez 

Zamawiającego: gwarancja pełna na 24 miesiące w systemie door-to-door. 



 
4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia fabrycznie nowego  

wyposażenia, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji 

dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów lub 

deklaracji zgodności.  

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

39100000-3 – meble. 

 

CZĘŚĆ nr 4 pn. „Sprzęt projekcyjny” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 

i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) sprzętu projekcyjnego – 2 

projektorów i 2 tablic interaktywnych.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 4.4 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 

3. Minimalny okres gwarancji Wykonawcy (sprzedającego) wymagany przez 

Zamawiającego: gwarancja pełna na 24 miesiące w systemie door-to-door. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia fabrycznie nowego  

wyposażenia, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji 

dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów lub 

deklaracji zgodności.  

5. Oprogramowanie, dla którego wykonawca udziela lub odsprzedaje licencje musi 

pochodzić z legalnego źródła oraz zostać dostarczone zamawiającemu ze wszystkimi 

składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności jego pochodzenia (np. 

oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją 

aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne do nabycia przez zamawiającego praw do tego 

oprogramowania lub jego uruchomienia. 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

38652100-1 – projektory; 

  32322000-6  - urządzenia multimedialne. 

 

CZĘŚĆ nr 5 pn. „Środki ochrony” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 

(nie noszących śladów użytkowania) środków ochrony obejmujących 2 termometry 

bezdotykowe, 2 generatory ozonu, 2 lampy bakteriobójcze, komplet rękawiczek 

ochronnych (2350 szt.), 64 sztuki płynów dezynfekcyjnych oraz 780 maseczek  

ochronnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 4.5 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 

3. Minimalne okresy gwarancji Wykonawcy (sprzedającego) wymagane przez 

Zamawiającego: 



 
1) w zakresie dostawy generatorów ozonu, lamp bakteriobójczych, termometrów 

bezdotykowych: gwarancja pełna na 24 miesiące w systemie door-to-door; 

2) w zakresie dostawy rękawiczek i maseczek ochronnych – 12 miesięcy; 

3) w zakresie dostawy płynu dezynfekcyjnego – okres ważności 24 miesiące; 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia fabrycznie nowego  

wyposażenia, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji 

dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów lub 

deklaracji zgodności.  

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

39330000-4 – urządzenia dezynfekujące, 

38412000-6 – termometry, 

33631600-8 - środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. 

 

CZĘŚĆ nr 6 pn. „Zestaw nagłośnieniowy” 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 

(nie noszących śladów użytkowania) 2 zestawów nagłośnieniowych aktywnych wraz ze 

statywami.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 4.6 do niniejszej SIWZ. Specyfikacja techniczna zawiera 

minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 

3. Minimalny okres gwarancji Wykonawcy (sprzedającego) wymagany przez 

Zamawiającego: gwarancja pełna na 24 miesiące w systemie door-to-door. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia fabrycznie nowego  

wyposażenia, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz wydania dokumentacji 

dotyczącej dostarczonego przedmiotu zamówienia np. certyfikatów, atestów lub 

deklaracji zgodności.  

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

32342300-5 – mikrofony i zestawy nagłośniowe; 

 

XXIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Nie dotyczy. 

XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 



 
XXVI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

XXVII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Strona internetowa: www.bippcprtuchola.pl   

Adres e-mail: pcprtuchola@wp.pl  

 

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 

WALUTACH OBCYCH 

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 

złotych polskich (PLN). 

XXIX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

XXX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                              

W POSTĘPOWANIU, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 93 UST. 4 USTAWY PZP. 

XXXI. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY 

Nie dotyczy 

XXXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 29 UST 4 USTAWY 

XXXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA 

INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE W POSTACI KATALOGU 

ELEKTRONICZNEGO ANI DOŁĄCZENIA KATALOGU ELEKTRONICZNEGO 

DO OFERTY 

XXXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą 

wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

http://www.bippcprtuchola.pl/
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3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie                          

na stronie internetowej Zamawiającego: www.bippcprtuchola.pl 

4. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola; tel. 52 

5592018; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Jutrowski, kontakt: e-mail: 

inspektor.rodo@wp.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zakup wyposażenia w ramach projektu pn.  „Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (nr PC.361.2.2020) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa,  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                    

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych                

osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa           

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) 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.  

_____________________ 
* Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy     

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4.1 – Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 1 pn. „Sprzęt RTV”. 

Załącznik nr 4.2 – Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 2 pn. „Sprzęt 

komputerowy”. 

Załącznik nr 4.3 – Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 3  pn. „Meble”. 

Załącznik nr 4.4 – Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 4 pn. „Sprzęt 

projekcyjny”. 

Załącznik nr 4.5 – Specyfikacja techniczna/ formularz cenowy Część nr 5 pn. „Środki 

ochrony”. 

Załącznik nr 4.6 – Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 6 pn. „Zestaw 

nagłośnieniowy”. 

Załącznik nr 5.1 – Projekt umowy dotyczący Części 1, 2, 3, 4, 6.   

Załącznik nr 5.2 – Projekt umowy dotyczący Części nr 5.  

 


