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Zamawiajqcy:
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
tel. (052) 376-17-00; fax (52) 376-17-34

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

Post^powanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa komputerow stacjonarnych i kom nut crow przenosnych
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ^CEGO
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZK1 1NSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 376-17-00, Fax: 52 376-17-34
www.wios.bydgoszcz.pl
zwany dalej „ Zamawiajqcym".
Osoba upowazniona do kontaktow:
Malgorzata Nowicka - malgorzata.nowickaf5),wios.bvdgoszcz.pl. tel. 52 376-17-26
Jacek Janiak -iacek.janiak@wios.bvdgoszcz.pl, tel. 52 376-17-45
2. POST^POWANIE
2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh
publicznych (Dz.U. z2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawq Pzp".
2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejsza specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, zwana dalej
,,SIWZ" zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.
2.3 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
144 000 euro.
2.4 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa.
3.2 Przedmiotem zamowienia jest dostawa komputerow stacjonarnych i komputerow przenosnych.
3.3 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych. Zamowienie zostato podzielone
na 2 czesci:
3.3.1

czesc 1 zamowienia -- dostawa komputerow przenosnych wraz ze stacja dokujaca i
monitorem- 13 szt.,

3.3.2

czesc 2 zamowienia - dostawa komputerow stacjonarnych w obudowie ,,A1I in One" - 5 szt.

3.4 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.5 Wspolny Stownik Zamowien CPV:
30213100-6 - komputery przenosne
30213300-8 - komputery osobiste
3.5 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.
3.5.1 CZESC 1 zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa komputerow przenosnych wraz ze stacja dokujaca i monitorem
kazdy - 13 szt., o co najmniej nastepujacych parametrach:
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3.5.1.1 Komputer przenosny - 13 szt.
Parametr
Procesor
Pamiec RAM
Dysk SSD SATA
Typ ekranu
Przek^tna ekranu
Rozdzielczosc ekranu
Proporcje obrazu
Karta graficzna
Dzwiek
Kamera internetowa
La_cznosc

Zlacza

Bateria
Zainstalowany system operacyjny
Oprogramowanie biurowe
Dolqczone akcesoria
Gwarancja

Wielkosc
minimum 4-rdzeniowy, taktowany zegarem co
najmniej 1,6 GHz, Turbo Speed min. 3,4 GHz
min. 8 GB RAM DDR4
min. 256 GB
matowy, LED, IPS
15,6"
co najmniej 1920 x lOSOpikseli
16:9
zintegrowana w procesorze
wbudowane glosniki stereo
karta dzwiekowa zintegrowana
min. 1.0 Mpix
LAN IO/100/1000Mbps
Wi-Fi (802. 11 a/b/g/n/ac)
Modul Bluetooth
min. 2 porty USB 3.0 lub nowsze
min. 2 porty USB Typu-C lub nowsze
min. 1 portHDMI
min. 1 czytnik kart pamieci microSD
min. 1 port Ethernet (RJ-45)
min. 1 wyjscie sluchawkowe/wejscie
mikrofonowe
min. 1 zt^cze stacji dokuj^cej
min. 4120 mAh, Li-Polymer
Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Microsoft Office 2016 dla Uzytkownikow
Domowych i Malych Firm
zasilacz
co najmniej roczna gwarancja

3.5.1.2 Stacja dokujaca - 13 szt.
Stacja dokujaca pozwalajqca rozszerzyc fun kcjonal nose komputera przenosnego. W zestawie zasilacz
min. 90W. Stacja kompatybilna ze zf^czem dokujqcym komputera przenosnego.
Zlacza stacji dokuj^cej:
• min. 1 port D-Sub (VGA),
• min. 2 porty USB 3.0.
• min. 2 porty USB 2.0,
• min. I port RJ-45,
• min. 1 port zasilania,
• min. 1 slot na linke zabezpieczajaca
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3.5.1.3 Monitor komputerowy - 13 szt.
Monitor kompatybilny ze zlaczem D-Sub (VGA) stacji dokuj^cej oraz ze zlaczem HDMI komputera
przenosnego.
Parametr
Wielkosc
23,8 - 24"
Przekatna ekranu
Rozdzielczosc
co najmniej 1920 x 1080 pikseli
16:9
Proporcje obrazu
Typ ekranu
Full HD
Technologia matrycy
GLASS
LED
Podswietlenie
co najmniej 0,2745
Wielkosc plamki/piksela
Liczba kolorow
co najmniej 16,7mln
Pokrycie palety barw sRGB
co najmniej 72%
Jasnosc maksymalna
co najmniej 250cd/m2
Wspokzynnik kontrastu
co najmniej 1000:1
Czas reakcji
co najmniej 4ms
Kat widzenia poziom
co najmniej 178°
co najmniej 178°
Kat widzenia pion
min. 1 port VGA
ZJacza
min. 1 port HDMI
min. 22° w gor^, min. 5° w dol
Zakres pochylenia (tilt)
tak
Gniazdo Kensington®
tak
Certyfikat Energy Star®
dofaczone akcesoria: kabel HDMI, kabel VGA,
Cechy dodatkowe
kabel zasilaj^cy
co najmniej roczna gwarancja producenta
Gwarancja
urzadzenia
3.5.1.4 Klawiatura komputerowa - 13 szt.

Parametr
Typ
Zl^cze
Pochylenie

Wielkosc
przewodowa, polska programisty

USB
Wytrzymate, odchylane nozki

3.5.1.5 Myszka komputerowa -13 szt.

Parametr

Typ
Zt^cze
Klawisze

Wielkosc
przewodowa, optyczna
USB
2 klawisze + rolka

3.5.1.6 Torba na komputer przenosny -13 szt.
Torba z uchwytem - kompatybilna z rozmiarem komputera przenosnego (15,6").
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3.5.2 CZESC 2 zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa komputerow stacjonarnych w obudowie ,,A1I in One" — 5 szt.
o minimalnych wymaganiach:
3.5.2.1 Komputer PC ,,Ali in One" - 5 szt.
Wielkosc
Parametr
Procesor
minimum 6-rdzeniowy, taktowany zegarem co
najmniej 2,8 GHz, Turbo Speed min. 3,5 GHz
min.
16GB RAM DDR4
Pami^c RAM
min, 480 GB SSD
Dysk SSD SATA
Typ ekranu
matowy, LED
23,8 - 24"
Przek^tna ekranu
co najmniej 1920x lOSOpikseli
Rozdzielczosc ekranu
Proporcje obrazu
16:9
Karta graficzna
zintegrowana w procesorze
wbudowane glosniki stereo
Dzwi^k
karta dzwi^kowa zintegrowana
LAN 1 0/1 00/1 000 Mb/s
Lqcznosc
Wi-Fi (802. 11 a/b/g/n/ac)
Ztacza
min. 2 porty USB 2.0 lub nowsze
min. 2 port USB 3.0 lub nowsze
min. 1 portHDMI
min. 1 czytnik kart SD/micro SD
min. ] port Ethernet (RJ-45)
wyjscie stuchawkowe
wejscie mikrofonowe
nagrywarka CD/DVD +/-RW
Naped optyczny
Zainstalowany system operacyjny
Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Oprogramowanie biurowe
Microsoft Office 2016 dla Uzytkownikow
Domowych i Mafych Firm
co
najmniej roczna gwarancja
Gwarancja
3.5.2.2 Klawiatura komputerowa - 5 szt.

Parametr
Typ

Zl^cze
Pochylenie

Wielkosc
przewodowa, polska programisty
USB
Wytrzymate, odchylane nozki

3.5.2.3 Myszka komputerowa - 5 szt.

Parametr
Typ

Zlacze
Klawisze

Wielkosc
przewodowa, optyczna
USB
2 klawisze + rolka

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie, o ile zostaty uzyte w opisie przedmiotu zamowienia
zostaly uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu okreslenia norm i parametrow.
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Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.
Dopuszcza si§ oferowanie wyl^cznie fabrycznie nowych urzgdzeh i elementow, pochodz^cych
bezposrednio od producenta lub autoryzowanego sprzedawcy.
Wykonawca zobowi^zany jest wraz z przedrniotem zamowienia dostarczyc Zamawiaja_cemu
dokumenty (w j^zyku polskim) zawierajqce specyfikacj? techniczn^, instrukcje obstugi oraz kart?
gwarancyjn^ lub dokumenty rownowazne.
Wykonawca dostarczy urza_dzenia do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
5.
5.1.1
5.1.2

WARUNKUJDZIAtUWPOST^POWANrU
0 udzielenie zamowienia moga^ si$ ubiegac Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja_ wykluczeniu z
post$powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy Pzp wykluczy:
5.1.2.1 wykonawce, ktory nie wykazaf braku podstaw wykluczenia;
5.1.2.2 wykonawc§ b^d^cego osoba^ fizyczna^ ktorego prawomocnie skazano
za przestepstwo:
a) o ktorym 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 pozn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z pozn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywaja,cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
5.1.2.3 wykonawce, jezeli urzeduj^cego cztonkajego organu zarzqdzajqcego lub
nadzorczego, wspolnika spolki w spoke jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spoke komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w pkt 13; Wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s^du
lub ostatecznq decyzje administracyjn^ o zaleganiu z uiszczeniem
podatkow, opiat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkow, opfat lub
skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wiqz^ce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;
5.1.2.4 wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub raza.cego
niedbalstwa wprowadzil zamawiaj^cego w btyd przy przedstawieniu
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5.1.3

informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu
w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej ,,kryteriami selekcji", lub ktory zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawic wymaganych dokumentow;
5.1.2.5 wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa
przedstawit informacje wprowadzaj^ce w bt^d zamawiaj^cego, mog^ce
mice istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj^cego w
postepowaniu
o udzielenie zamowienia;
5.1.2.6 wykonawce, ktory bezprawnie wptywal lub probowal wptyn^c
na czynnosci zamawiaj^cego lub pozyskac informacje poufne, mogace
dac mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
5.1.2.7 wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania
o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a takze osoba
wykonuj^ca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej
lub innej umowy o swiadczenie uslug, bra! udziat w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktocenie
konkurencji moze bye wyeliminowane w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
5.1.2.8 wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj^ce
na celu zaktocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, co zamawiaj^cy jest w stanie wykazac
za pornoc^ stosownych srodkow dowodowych;
5.1.2.9 wykonawce bed^cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s^d orzekt
zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za
czyny zabronione pod grozba^ kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z pozn.
zm.);
5.1.2.10 wykonawce,
wobec
ktorego
orzeczono
tytutem
srodka
zapobtegawczego zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;
5.1.2.11 wykonawcow, ktorzy nalez^c do tej samej grupy kapitatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), zlozyli odrebne oferty.
oferty czesciowe, chyba ze wykaz^, ze istniejqce miedzy nimi
powia/ania nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia.
Dodatkowo, w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje
wykluczenie Wykonawcy:
5.1.3.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego maj^tku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z pozn.
zm.) lub ktorego upadtosc ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktory po
ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem s^du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majqtku upadtego, chyba ze sad zarz^dzil
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likwidacj? jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z p6zn. zm.),
5.1.3.2 ktory naruszyl obowi^zki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj^cy jest
w stanie wykazac za potnoca^ stosownych srodkow dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze
wykonawca dokonal platnoSci naleznych podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci.
6. WYKAZ OSWIADCZEtf LUB DOKUMENT6\ POTWIERDZAJ4CYCH BRAK
POPSTAW DO WYKLUCZENIA
6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dol^czyc aktualne na dzieri skladania ofert oswiadczenie
w zakresle wskazanym w zalaczniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu bed^
stanowic wst^pne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.
6.2 W przypadku wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie,
o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si^ o zamowienie.
6.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc" wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, wcelu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zudzialu w post^powaniu zamiesci
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.
6.4 Zamawiajacy odstepuje od zajdania od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym terrninie aktualnych na dzieh ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia z post^powania.
6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (wzor stanowi zalqcznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadz^ do zaktocenia
konkurencji w nin'iejszym post^powaniu o udzielenie zamowienia.
6.6 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja^ przepisy rozporz^dzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zadac
Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq bye skladane (Dz. U. 2016
r., poz. 1126 z pozn. zm,).
6.7 Inne dokumenty, ktore nalezy dol^czyc do oferty:
6.7.1

Formularz oferty - wzor stanowi zalacznik nr 1 do siwz;
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6.7.2

Pelnomocnictwo nalezy dot^czyc do oferty, w przypadku, gdy:
6.7.2.1

oferta zostata
Wykonawc§,

podpisana

przez

osobe

reprezentujaca

6.7.2.2

oferta zostala podpisana przez jednego ze wspolnikow spolki
cywilnej.
W przypadku, gdy oferta zlozona przez wspolnikow spotki
cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspolnikow
spofki, petoomocnictwo nie jest wymagane,

6.7.2.3

Wykonawcy wspolnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia (np.
czionkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy
ustanawiaja Pehiomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
post^powaniu I zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.
Pemomocnictwo winno bye zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI$ ZAMAWIAJ^CEGO Z
WYKONAWCAMIORAZ PRZEKAZYWANIA O^WIADCZEN LUB DOKUMENT6W, A
TAK2E WSKAZANIE OS6B UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI$ Z
WYKONAWCAMI
7.1

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
mogq przekazywac pisemnie, poczt^ elektronicznq na adres:
malgorzata.nowickaigiwios.bydgoszcz.pl lub sekretariat@wios.bydgoszcz.p] lub w formie
faksu na nr 52 376-17-34, z wyj^tkiem oferty oraz oswiadczeh i dokumentow wymienionych
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich zJozenia w wyniku wezwania
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla ktorych ustawodawca przewiduje wyiacznie
form^ pisemna.
Kazda ze stron na zadanie drugiej potwierdza niezwlocznie fakt otrzymam'a pisma w formie
elektronicznej lub faksowej.
7.2
Postejjowanie oznaczone jest nazwq ,,Dostawa komputerow stacjonarnych i komputerow
przenosnych". Znak: WIOS-WP.272.20.2019.MNo
7.3 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sif
na powyzsze oznaczenie.
8. WYMAGANIAPOTYCZ4CEWADIUM
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.
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9. TERMIN ZWI4ZANIA OFERT^
Wykonawcy bedq. zwiqzani oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertq rozpoczyna si§
wraz z uptywem terminu skJadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 13.2 SIWZ.
lo. OPIS SPOSOBU PRZYGQTOWYWANIA OFERT
10.1

Ofert^ oraz oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ
(rowniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp.) nalezy sktadac wylacznie w formie pisemnej.

10.2

Ofert? nalezy sporz^dzic wjezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odreeznym. Wymagane specyfikacja dokumenty lub oswiadczenia
sporz^dzone wjezyku obcym powinny bye zlozone wraz z tlumaczeniem najezyk polski.

10.3

Formularz oferty oraz dokumenty lub oswiadczenia sporzajdzane przez Wykonawcy
powinny bye podpisane przez osoby upowaznione do skJadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy oferty podpisuj^ osoby, ktorych upowaznienie
do reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych (ewidencyjnych), wymaga si^, aby
Wykonawca dolaczyl do oferty oryginal pemomocnictwa do podpisania oferty lub jego
kopi^ poswiadczonq przez notariusza.

10.4

Podpisy zlozone przez Wykonawcy w ofercie oraz w za^czonych do niej oswiadczeniach
i dokumentach, powinny umozliwic identyfikacj^ osoby skladajqcej podpis (musza bye
czytelne lub opatrzone pieczeci^ imienn^).

10.5

Wszystkie kartki oferty powinny byctrwale spiete i ponumerowane.

10.6

Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost poprawki byfy
parafowane przez osob^ podpisuj^c^ oferte.

10.7

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.8

Wykonawca powinien umiescic oryginat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaiy, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym i oznakowanym w nastepuj^cy sposob:
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKIINSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
Oferta na dostawq komputerow stacjonarnych i komputerow przenosnych
nr WlOS-WP.272.20.20l9.MNo
nie otwieracpned 9.12.2019 r. godz. 12.00

Na kopercie nalezy podac nazwQ i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiajqcemu po terminie.
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10.9

Tajemnica przedsiebiorstwa
10.9.1 Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty
skladane w post^powaniu o zamowienie publiczne 33 jawne i podlegajq udost^pnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyj^tkiem informacji stanowiacych tajemniee
przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz.1010), jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegi, ze
nie mogQ one bye udost^pniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowiq
tajemnice przedsiebiorstwa.
10.9.2 Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawc^ zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiebiorstwa" lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementow oferty. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, ktore informacje
stanowia tajemnic^ przedsi^biorstwa, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i
zaswiadczenia oraz informacje skladane w trakcie postepowania 53 jawne bez
zastrzezeri.
10.9.3 Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp., a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowic beda tajemnice_ przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przyslugiwato prawo zastrzezenia ich
jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za
skuteczne wyl^cznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnic^ przedsiebiorstwa.

10.10 Zmiana lub wycofanie oferty
10.10.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub ja wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skladania ofert. Zarowno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagaja^ formy pisemnej. Zmiany dotycz^ce tresci oferty powinny
bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposob co oferta. Dodatkowo
opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzyc napisem
"ZMIANA".
10.10.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane i zaadresowane w
ten sam sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to
powiadomienie nalezy opatrzyc napisem "WYCOFANIE".
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie ZamawiajQcego przy ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
w sekretariacie - pok. nr 22,1 pi^tro.
112 Termin sktadania ofert uplywa w dniu 9.12.2019 r., godz. 12.00.
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11.3 Otwarcie ofert nast^pi \ dniu 9.12.2019 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 24,1 pietro.
11.4 Otwarcie ofert jest jawne.
11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
11.6 Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamiesci na stronie www.wios.bydgoszcz.pl
informacje dotyczace:
12.6.1 kwoty, jaka zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia;
12.6.2 firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;
12.6.3 ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych
w ofertach.
12. OPIS SPOSQBU OBLICZENIA CENY OFERTY
12.1 Cena oferty oznacza cen$ brutto (zawiera podatek VAT).
12.2 Cene oferty wykonawca podaje w zlotych polskich z dokladnoscia co do grosza.
12.3 Umowa bedzie zawarta z cenq wyrazona w zlotych polskich i rozliczana w zkrtych polskich.
12.4 Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia w cenie wszystkich kosztow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym koszty transportu, dostawy do budynku
Zamawiajacego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2, oraz wniesienia.
, 12.5 Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, kt6rej wybor prowadzilby do powstania
u Zamawiajacego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,
Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczv do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i uslug, ktory miamy obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie
prowadzic do powstania u Zamawiajacego obowi^zku podatkowego, wskazujac nazw? (rodzaj)
towaru, ktorego dostawa bedzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc jego wartosc bez
kwoty podatku.
13, OPIS KRYTERI6W, KT6RYMI ZAMAWIAJ4CY BEDZIE SI^ KIEROWAt PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI6WISPOSOBU
OCENY OFERT
Przy ocenie ofert Zamawiaj^cy bedzie sie kierowaJ nastepuj^cymi kryteriami:
1) cena oferty brutto - znaczenie kryterium 60 %
2) okres gwarancji - znaczenie kryterium 20 %
3) termin realizacji - znaczenie kryterium 20 %
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Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawta najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji i terminu
realizacji w oparciu o nastepujqcy algorytm:
O = Kl + K2 + K3
gdzie:
O - oferta
Kl - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji
K3 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium termin realizacji
W kryterium cena (Kl) punkty zostan^ obliczone zgodnie z nastepuj^cym wzorem:
cena oferty najnizszej
liczba punktow oferty ocenianej =

x 60% x 100
cena oferty ocenianej

W kryterium okres gwarancji (K2) punkty zostana, obliczone zgodnie z nastepuj^cym wzorem:
okres gwarancji
oferty ocenianej
(w miesiqcach)
liczba punktow oferty ocenianej =

x 20%xlOO
najdluzszy okres gwarancji
sposrod ziozonych ofert
(w miesiqcach)

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami
niniejszej siwz. Jezeli wykonawca pozostawi niewypemione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu
gdzie nalezy wpisac okres gwarancji, wowczas Zamawiajqcy uzna, ze okres gwarancji wynosi 12
miesiecy.
W kryterium termin realizacji (K3) punkty zostanq obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:
Najkrotszy termin realizacji
sposrod zlozonych ofert
liczba punktow oferty ocenianej =

x 20%xlOO
termin realizacji
oferty ocenianej

Maksymalny termin realizacji zamowienia wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy.
Jezeli wykonawca pozostawi niewypemione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu gdzie nalezy
wpisac termin realizacji, wowczas Zamawiaja.cy uzna, ze termin ten wynosi 7 dni.
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14. FORMALNOgCI, JA1QE NALE&Y POPELNll WCELTJ ZAWARCIA UMOWY
14.1 Z Wykonawca, ktorego oferta zostaia uznana za najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, ktore stanowia zalacznik nr 4
do niniejszej SIWZ.
14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(ej inne niz Wykonawca b^d^cy osoba^ flzyczna
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wlasciwym rejestrze
(ewidencji), wymagane bedzie ztozenie peJnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z pemomocnictwa dolaczonego do oferty.
14.3 W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostafa wybranajako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogl wybrac ofertf najkorzystniejsz^ sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestenki uniewaznienia post^powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. UMOWA-TV SPRAWIE ZAM^WIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiajacy, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty., na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy., w przypadku wyst^pienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej:
15.1.1

W przypadku wystaj>ienia zjawisk zwiazanych z dzialaniem sity wyzszej np.
wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewn^trzne, ktorego nie
mozna byio przewidziec, w szczegolnosci zagrazaj^cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowien umowy moze dotyczyc m.in. zmiany
zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.2

W przypadku wystapienia problemow finansowych po stronie Zamawiajacego
z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowien umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.3

W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcy
asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogl
uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4

W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajqcego od realizacji cz^sci zamowienia
i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zamowienia,
pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogJ
przewidziec na etapie przygotowania post^powania, a ktore powoduja, ze wykonanie
przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak zmiany terminu
wykonania zamowienia powodowaloby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi
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na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwiazane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkow.
15.2 Nie stanowi^ istotnej zmiany utnowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp w szczegolnosci
zmiany:
15.2.1 danych teleadresowych,
15.2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob reprezentujacych strony,
15.2.3 oczywiste omylki pisarskie.
15.3 Zmiany, o ktorych mowa w pkt 15.1 dokonywane beda w drodze porozumienia stron w formic
aneksu do umowy.
16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJ^CYCH
WYKONAWCY W TOKU POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
poniosl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej szczegolowo opisane w art. 179-198g ustawy
Pzp.
16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci:
16.2.1 okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;
16.2.2. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
16.2.3 odrzucenia oferty odwomj^cego;
16.2.4 opisu przedmiotu zamowienia;
16.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.2 Odwotanie wnosi si$ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej (K.IO) w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu lub rownowaznego srodka, spelniajacego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.3 Wykonawca wnosz^cy odwolanie przesyla kopie odwotania Zamawiaj^cemu przed upiywem
terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznac si^ z jego trescia przed
uplywem tego terminu.
16.4 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowiazany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
17. KLAUZULA1NFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzanicm danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolnc
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuje, ze:
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19.1

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,
19.2 inspektor ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska jest
dostepny pod nrtel. 52 376-17-37, kontakt: iod@wios.bydgoszcz.pl.:
19.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiazanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Nazwa zamowienia: dostawa komputerow stacionarnych i
komputerow przenosnvch. nr postepowania: WIOS-WP.272.20.2019,MNo;
19.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";
19.5 Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakoiiczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
19.6 obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym
z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
19.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
19.8 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
19.9 nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq -wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote naruszac integralnosciprotokolu orazjego zalqcznikow.
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony
prow innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgleay interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego,
Zataczniki do S1WZ:
Za^cznik nr I
Zafcjcznik nr 2
Zal^cznik nr 3
Zalacznik nr 4

- wzor Formularza oferty
- wzor oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- wzor oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitaiowej
- Ogolne Warunki Umowy
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Zata^cznik nr 1 do siwz
FORMULARZOFERTY

Zamawiaja.cy: INSPEKCJA OCHRONY &RODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTOF?AT OCHRONY

SRODOWISKA w BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ,,Dostawa komputerow stacjonarnych i komputerow przenosnych"
Nazwa wykonawcy:

Adres:
NIP:

e-mail:

telefon:

telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawa komputerow stacionarnych i
komputerow przenosnvch oswiadczam/v. ze:
-' *

1. sktadam/y ofertf na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowi^zuje/my si§ do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w nOgolnych warunkach umowy" za kwote:
1.1 czesc 1 zamowienia
cena brutto
gwarancja:

zf (stownie:

)

m-cy (minimum 12 m-cy),

termin dostawy

dni (maksimum 7 dni).

1.2 cz§sc 2 zamowienia
cena brutto
gwarancja:
termin dostawy

i-

z\:

)

m-cy (minimum 12 m-cy),
dni (maksimum 7 dni).

2. Oswiadczam, ze nastepuja,ce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwia_zanych niniejsz^ oferta^ na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od uptywu terminu sWadania ofert.
4. Oswiadczam, ze wypetnilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.***

5. Jestem mafym/srednim przedsiebiorca; TAK/NIE'

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia, imienna.)

rozporza.dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwia.zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych n\t bezposrednio jego dotycza,cych lub zachodzi wytqczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skteda
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

**** NIEPOTRZEBNE SKRE^LlC

Zata.cznik nr 2 do siwz
WlOS-WP.272.20.2019.MNo

Nazwa i adres Wykonawcy:

0&WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przyst^puj^c do post^powania o udzielenie zam6wienia publicznego na ..Dostawa komputerow stacjonarnych
i komputerow przenosnvch". prowadzonego przez INSPEKCJE. OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI
INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
oswiadczam(y), ±e:
1. nie podlegam wykluczeniu z poste.powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1986 z pozn. zm.), dalej zwanej ustawa, Pzp
2. nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

PODIWOTU NA
3. Oswiadczam,
post^powaniu,

ze nastepuja,cy/e

podmiot/y,

ZA$OBY PQWOUJJfi 8% WYKONAWCA:
na kt6rego/ych

zasoby powofuj§ sie w niniejszym

tj.:

(podac petn$ nazwe/firme, adres, a takze w zaieznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ja, wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia.
PODWYKONAWCY NIEB^DACEGO PODMtOTEM, NA KT6REGO ZASOBY

4. Oswiadczam, ze nast^puja.cy/e podmiot/y, beda.cy/e podwykonawca/ami:

1
2
3
(podac petna. nazw^/firm^, adres, a takze w zaieznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/a, wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ci^ imiennq)

.,dn.

WIOS-WP.272.20.2019.MNo

Zata.cznik nr 3 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ
Przystepuja.c do postepowania o udzielenie zamowienie publicznego na ..Dostawa komputerow
stacionarnvch i komputerow przenosnvch", prowadzonego przez INSPEKCJE; OCHRONY

SRODOWISKA WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY, ui. ks.
Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
w imieniu.
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)
oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:
L

nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowieh
publicznych z innym Wykonawcy, ktory ztozyt odrebna. ofert§ w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego*

D

nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust, 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowieh
publicznych z innym Wykonawcy, ktbry ztozyt odr^bna, oferte w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego*

(Nazwy (firmy) Wykonawcow, kt6rzy nalezy do tej samej grupy kapitatowej i ztozyli odr^bne oferty w postepowaniu)

nalezy zaznaczyc wtasciwy kwadrat

dn

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia. imienna.)
*Przez grupq kapitatowq rozumie si$ wszystkich przedsi$biorcow, ktorzy sq kontrolowani w spos6b
bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorcq - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz.U. z 2019 r., poz. 369).

WIO6-WP.272.20.2019.MNo

zala.cznik nr 4
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa:
1) komputer przenosny wraz ze stacja_ dokuja_ca, - 13 szt,
2) komputer PC stacjonarny w obudowie ,,AII in One"- 5 szt.,
zwane dalej la,cznie komputerami.
§2
1. Sprzedawca zobowi^zuje si$ dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby
Kupuja_cego w Bydgoszczy przy ul. ks. Piotra Skargi 2 w terminie ..... dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy (zgodnie z zapisami w siwz).
2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem
odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w dniu jego dostarczenia.
§3
1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi

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

z\:

2. Cena, o ktorej mowa w ust 1, obejmuje:
1 ) wykonanie zobowia^zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1 ,
2) obowi^zuj^cy podatekVAT.
3. Kupuj^cy zobowia_zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa
w ust. 1, na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru,
o ktorym mowa w §2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Kupuj^cego, przelewem na rachunek bankowy podany
na tej fakturze.
4. Dniem zaptety bedzie dzieh obci^zenia rachunku Kupuj^cego.
5. Sprzedawca zobowia^zuje si? do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych
(podatek VAT) zwi^zanych z wystawiona_ dla Kupuja_cego faktury VAT oraz do zaptaty
Kupuj^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.
6. Sprzedawca oswiadcza, zejest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, NIP
........................
1.
2.

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i
wolny od wad.
Sprzedawca udziela Kupuja_cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi, gwarancji
dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres ............. miesiecy. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna si§ w dniu podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa
w §2 ust. 2.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,
Sprzedawca zobowi^zuje si§ do zaptaty na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci
0,1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1 , za kazdy dzieh opoznienia.
2. Sprzedawca zobowi^zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuj^cego kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce obowi^zkow, o ktorych mowa w §2 ust.1.
3. Kupuj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkod§ przewyzszaja.ca_ wysokosc kar
umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.
4. Sprzedawca wyraza zgod§ na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6
I.

1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Kupuja.cy moze odstqpic od umowy w terminie
30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze za.dac wyla,cznie zaptaty
naleznej mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§7
Zmiany umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych umow^ maj^ odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo s^du
w Bydgoszczy.
§9

Umow§ sporzqdzono w trzech jednobrzmia,cych egzemplarzach, dwa dla Kupujacego i jeden
dla Sprzedawcy.

